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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

Ίδρυση  
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. 

Θεσσαλονίκης είναι το μόνο Τμήμα ΤΕΙ, σ’ αυτό το γνωστικό αντικείμενο και προέρχεται 
από τη μετονομασία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Π.Δ. 9/2009 
(ΦΕΚ 21/09.02.2009) το οποίο λειτουργούσε από το 1974, ακολουθώντας την 
εξελικτική πορεία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Πώς θα έρθετε 
Ο καλύτερος τρόπος για να φθάσει κανείς στο A.Τ.Ε.Ι.Θ. με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς 

είναι να ακολουθήσει την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθήνας και να στρίψει δεξιά στο 
9ο χλμ. προς τη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Το A.Τ.Ε.Ι.Θ. βρίσκεται 1 χλμ. μετά 
τη στροφή αυτή στα δεξιά.  
Για πρόσβαση με αστική συγκοινωνία ο ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 

Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-933930) εξυπηρετεί το A.Τ.Ε.Ι.Θ. με το λεωφορείο Νο 52 
που έχει αφετηρία το Σιδηροδρομικό Σταθμό και καταλήγει στο A.T.E.I.Θ.  
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1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι.-Θ.  

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

2. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας  

3. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών  

4. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατροφής  

5. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας  

6. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας  

 ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

5α.
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών 
Επιχειρήσεων  

100. Αίθουσες Διδασκαλίας 101 - 121 (100άρες)  

200. Αίθουσες Διδασκαλίας 201 - 221 (200άρες)  
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 
ΧΩΡΟΙ  

7. Γραφείο Διασύνδεσης  

8. Γραφείο Σωκράτης  

9. Κεντρική Βιβλιοθήκη 

10. Εστία Φοιτητών 

11. Εστιατόριο - Φοιτητών 

12. Κεντρικό Κυλικείο 

15. Αμφιθέατρο Γεώργιος Οικονόμου 

16. Καινούργιο Αμφιθέατρο Σ.Ε.Υ.Π 

17. Εστιατόριο Προσωπικού 

18.
Γυμναστήριο - Κέντρο Διαχείρισης 
Δικτύων 

19. Γήπεδο Αθλοπαιδιών 

20. Εκκλησία 

21. Τεχνική Υπηρεσία 

22. Ιατρείο Τ.Ε.Ι.-Θ. 

Χάρτης των εγκαταστάσεων του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
 

Δομή και οργάνωση 
Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο του 

Τμήματος, ο Προϊστάμενος και οι Υπεύθυνοι των δύο Τομέων. 
 Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) του 
Τμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 40% του αριθμού των 
μελών του Ε.Π. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για θέματα που καθορίζουν την 
πορεία του Τμήματος και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
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 Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, 
τους υπεύθυνους των δύο Τομέων και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.  

 Ο προϊστάμενος του Τμήματος, εκλέγεται για 2 χρόνια, συντονίζει τις 
εκπαιδευτικές και όλες τις συναφείς δραστηριότητες του Τμήματος, σύμφωνα με 
το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. 
Εκπροσωπεί το Τμήμα σε εσωτερικά και εξωτερικά όργανα και εκδηλώσεις, έχει 
τη δυνατότητα ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο προσωπικό του 
Τμήματος, τηρώντας τις αντίστοιχες διατάξεις. 

 
 Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Τομείς Μαθημάτων: 
- Τομέας Οικονομίας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
- Τομέας Γενικής Υποστήριξης  
 
Τα όργανα κάθε τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Υπεύθυνος Τομέα. 

 Η Συνέλευση Τομέα (Σ.Τ.), που απαρτίζεται από το Ε.Π. του κάθε τομέα και 
δύο εκπροσώπους των φοιτητών. 

 Ο Υπεύθυνος του τομέα εκλέγεται για ετήσια θητεία. 
 
Γραμματεία του Τμήματος: 
Σοφία Γεωργιάδου (Διοικητικά θέματα) τηλ. 2310 013868 
Γεώργιος Βαρδίκας (Φοιτητικά θέματα) τηλ. 2310 013869 
Εξυπηρέτηση φοιτητών -Τηλ. 2310 013870, φαξ 2310 791327 
E-mail: infofarm@farm.teithe.gr  
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Καθημερινά 11.00 – 13.00 
 
Ιστοσελίδα του Τμήματος: 
www.farm.teithe.gr 

Υλικοτεχνική υποδομή  
Η παροχή σπουδών στηρίζεται στη γενική υποδομή του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και στην υποδομή 

των εργαστηρίων και σπουδαστηρίων του Τμήματος τα οποία διαθέτουν: 
 Εξειδικευμένη Βάση δεδομένων Εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων με συνεχή 
ενημέρωση 

 Εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη με μηχανισμό συνεχούς ενημέρωσης 
 Άμεση πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων (Εθνικές και Διεθνείς) μέσω του 
Διαδικτύου 

 Ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, κ.λπ.) 
 Εξειδικευμένη Βάση δεδομένων, στατιστικών στοιχείων γεωργικού τομέα και 
αγορών. 

 
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων λειτουργεί στο 

χώρο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και συστεγάζεται με άλλα Τμήματα σε κτίριο 2.000 τ.μ. 
περίπου. Τα μαθήματα του Τμήματος διεξάγονται και σε εργαστηριακές αίθουσες που 
οργανικά ανήκουν στα δύο άλλα Τμήματα της Σχολής (Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και 
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής). 
Επίσης, όλοι οι εργαστηριακοί χώροι και τα γραφεία του Ε.Π. είναι συνδεδεμένα 

άμεσα με το Διαδίκτυο μέσω του εσωτερικού δικτύου του Ιδρύματος. 
Στο Τμήμα λειτουργούν ή είναι υπό σύσταση τα ακόλουθα εργαστήρια και 

σπουδαστήρια: 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πολυμέσων 
 Εργαστήριο Λογιστικών Φύλλων & Βάσεων δεδομένων 
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 Εργαστήριο Γεωργικής Λογιστικής 
 Εργαστήριο Οικονομίας και Γεωργικής Ανάπτυξης 
 Εργαστήριο Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης 
Επιχειρηματικότητας 

 Εργαστήριο Αγροτικού Μάρκετινγκ και Διοίκησης Ποιότητας 
 Εργαστήριο Γεωργικής Στατιστικής 

 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ 

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Προσωπικό 
Η εκπαίδευση βασίζεται στο μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) του Τμήματος και 

άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και σε Εξωτερικούς Συνεργάτες –Επιστημονικούς 
και Εργαστηριακούς.  
Το μόνιμο Ε.Π. του Τμήματος αποτελεί το ένα τρίτο περίπου του Ε.Π. της Σχολής και 

ανέρχεται σε 10 µέλη. Το επίπεδο σπουδών των µελών του Ε.Π. του Τμήματος είναι 
σημαντικά υψηλό και είναι παρόμοιο µε το µέσο όρο σε επίπεδο Σχολής. Το ίδιο ισχύει 
και για το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό.  
Σε γενικές γραμμές το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος δεν είναι αριθμητικά 

μεγάλο, παρά το μεγάλο αριθμό ωρών εργαστηρίων που υπάρχουν στο ισχύον 
πρόγραμμα. Εκτός από τα 10 µέλη Ε.Π. απαρτίζεται και από 2 διοικητικούς 
υπαλλήλους που εκπληρώνουν τη γραμματειακή υποστήριξη και ένα μέλος Ε.Τ.Π..  
Στο μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ανήκουν οι ακόλουθοι:  
 
 

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Βαθμίδα Έτος  

πρόσληψης Ειδικότητα 
  

1.  Δρ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής 1980 Γεωπόνος, 
Γεωργοοικονομολόγος   

2.  Δρ ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ ΒΑΓΗΣ Καθηγητής 1998 Οικονομολόγος,  
Γεωργοοικονομολόγος   

3.  Δρ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής 1991 Μαθηματικός, 
Οικονομολόγος 

4.  Δρ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Καθηγητής 2002 Γεωπόνος, 
Γεωργοοικονομολόγος 

5.  Δρ ΝΟΤΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 2003 Γεωπόνος, 

Γεωργοοικονομολόγος 

6.  Δρ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής 2005 Γεωπόνος, 

Γεωργοοικονομολόγος 

7.  Δρ ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ Επίκουρη Καθηγήτρια 2005 
Γεωπόνος με ειδίκευση 
στην Αγροτική Οικονομία 
και Κοινωνιολογία 

8.  Δρ. ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια 2010 Γεωπόνος, 
Γεωργοοικονομολόγος 

9.  ΜΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Καθηγητής Εφαρμογών 1984 

Τεχνολόγος Διοίκησης 
Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων με 
εξειδίκευση Πληροφορική 

10.  ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ Καθηγητής Εφαρμογών 1984 

Τεχνολόγος Διοίκησης 
Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων, 
Τεχνολόγος Φυτικής 
Παραγωγής με εξειδίκευση 
Γεωργική Λογιστική 

11.  ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Εφαρμογών 1984 

Τεχνολόγος Πολιτικός 
Μηχανικός με εξειδίκευση  
Δομικών Έργων 
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Α
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Βαθμίδα Έτος  

πρόσληψης Ειδικότητα 

1 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Τ.Π. 

 
2002 

Τεχνολόγος Διοίκησης 
Τουριστικών 
Επιχειρήσεων 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Οι πρωτοετείς 
Εγγραφή στο Τμήμα 
Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα αυτοπροσώπως με την αστυνομική του ταυτότητα, 

είτε μέσω τρίτου προσώπου εφόσον αυτό φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία. 
 Πέντε πρόσφατες φωτογραφίες. 
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (μη επικυρωμένο). Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα τότε προσκομίζεται Πιστοποιητικό Γέννησης 
από το Δήμο. 

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ. 
 Βεβαίωση πρόσβασης στην περίπτωση αποφοίτων Ενιαίου Λυκείου. 

Μετά την εγγραφή του ο φοιτητής παραλαμβάνει το Βιβλιάριο Σπουδών στο οποίο 
αναγράφεται και ο Αριθμός Μητρώου Φοιτητή (Α.Μ.Φ.), το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου 
(Πάσο) και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης. 

Δήλωση μαθημάτων 
Οι πρωτοεγγραφόμενοι φοιτητές υποβάλλουν αμέσως και τη Δήλωση Μαθημάτων με 

τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Όσοι δε σκοπεύουν να αρχίσουν άμεσα τις 
σπουδές τους στο Τμήμα δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλουν Δήλωση Μαθημάτων. 
Ωστόσο, θα πρέπει να την υποβάλλουν κάθε Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο ώστε να μη 
διαγραφούν από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος. Ένας φοιτητής διαγράφεται εάν δεν 
υποβάλλει Δήλωση Μαθημάτων για 2 συνεχόμενα ή 3 μη συνεχόμενα εξάμηνα.  
Η Δήλωση Μαθημάτων γίνεται ηλεκτρονικά στις καθορισμένες από το Τμήμα 

ημερομηνίες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pithia.teithe.gr/ 
unistudent/ με τη χρήση του ατομικού κωδικού του κάθε φοιτητή (προμηθεύεται από 

τη γραμματεία του Τμήματος και την παραλαβή του βιβλιαρίου σπουδών).  
Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ο φοιτητής 

έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του κατά τρία (3) το πολύ 
μαθήματα (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pithia.teithe.gr/ 

unistudent/ κατόπιν ανακοίνωσης των ημερομηνιών).  
Μετά από αυτή την προθεσμία ο φοιτητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα 

που δεν έχει συμπεριλάβει στη δήλωσή του και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να πάρει 
μέρος στις εξετάσεις αυτών των μαθημάτων.  

Ξένες Γλώσσες 
Ο πρωτοεισαγόμενος φοιτητής που γνωρίζει μία ξένη γλώσσα, μπορεί να ζητήσει την 

απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης της γλώσσας αυτής. Τα μαθήματα 
ξένης γλώσσας από τα οποία απαλλάσσεται ένας φοιτητής δε βαθμολογούνται. 

 

Δελτίο Yγειονομικής Eξέτασης 
Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης παραδίδεται συμπληρωμένο, σε αποκλειστική 

προθεσμία δύο μηνών μετά την εγγραφή, στο γιατρό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (και όχι στη 
Γραμματεία του Τμήματος). Ο γιατρός εκδίδει σχετική βεβαίωση η οποία και 
συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο του φοιτητή. 
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Για να συμπληρώσει το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης ο φοιτητής πρέπει να 
πραγματοποιήσει τις παρακάτω εξετάσεις: 

 Ακτινολογική εξέταση που μπορεί να γίνει σε Δημόσιο Ίδρυμα ή στο Ι.Ε.Ν.Θ. στο 
κτίριο της οδού Μόδη 9, τηλ. 2310-278094, Θεσσαλονίκη. 

 Παθολογική εξέταση που μπορεί να γίνει σε Δημόσιο Ίδρυμα ή στο Ιατρείο του 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

Βιβλιάριο σπουδών 
Το Βιβλιάριο Σπουδών, είναι απαραίτητο σε κάθε συναλλαγή με τη Γραμματεία και 

κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ενώ ανανεώνεται κάθε Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο στη 
Γραμματεία του Τμήματος.  
Σε αυτό θα πρέπει σε κάθε εξεταστική περίοδο να καταγράφονται τα μαθήματα που 

εξετάστηκαν επιτυχώς (τίτλος μαθήματος, ημερομηνία εξέτασης, βαθμός και όνομα 
καθηγητή). Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής θα μπορεί να ελέγξει αργότερα εάν τα 
στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί σωστά στον ατομικό του φάκελο. 

Όλοι οι φοιτητές 
Ανανέωση εγγραφής 
Την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου, ο φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά να κάνει 

ανανέωση της εγγραφής του συμπληρώνοντας και καταθέτοντας τη Δήλωση Μαθημάτων 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://pithia.teithe.gr/unistudent/. 
Εάν η ανανέωση δε γίνει για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα, ο 

φοιτητής χάνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του και διαγράφεται από τα 
μητρώα του Τμήματος. 
Επανεγγραφή διαγραφέντος φοιτητή μπορεί να επιτραπεί από το Συμβούλιο της ΣΤΕΓ 

όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ωστόσο, η υποβολή της σχετικής αίτησης και των 
αναγκαίων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνουν εντός 12μήνου από την ημερομηνία 
διαγραφής στη γραμματεία του Τμήματος. 

Κύκλοι σπουδών, έναρξη, διακοπή και λήξη μαθημάτων 
Τη βασική εκπαιδευτική μονάδα στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. αποτελεί το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε 

διδακτικό έτος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου, περιλαμβάνει 
δύο αυτοτελή διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας 13 εβδομάδων: το χειμερινό το οποίο 
αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου και το Εαρινό, το οποίο αρχίζει 
μετά τη λήξη των εξετάσεων της δεύτερης περιόδου του χειμερινού εξαμήνου.  

Οργάνωση μαθημάτων - Πρόγραμμα 
Τα μαθήματα στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 

είναι εξαμηνιαία και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατεπιλογήν υποχρεωτικά. Τα 
πρώτα υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του τμήματος ενώ τα δεύτερα είναι 
μαθήματα που επιλέγονται από τους φοιτητές από πίνακα περισσότερων μαθημάτων. 
Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του τμήματος χαρακτηρίζεται από έναν 

αριθμό διδακτικών μονάδων (δ.μ.). Το τυπικό εξαμηνιαίο πρόγραμμα, καθορίζεται σε 30 
δ.μ. 
Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση λαμβάνουν από 20 και 10 δ.μ. 

αντίστοιχα. 
Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ' ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς 

παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως 
προαπαιτούμενο του δεύτερου. 

Δηλώσεις Μαθημάτων 
Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του τμήματος είναι ενδεικτικά και όχι 

υποχρεωτικά για τους φοιτητές του τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό 
εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα 
μαθήματα που επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. 
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Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή 
ανανέωση εγγραφής τους. 
Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ο φοιτητής 

έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσής του κατά τρία (3) το πολύ 
μαθήματα.  
Μετά από αυτή την προθεσμία ο φοιτητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα 

που δεν έχει συμπεριλάβει στη δήλωσή του και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να πάρει 
μέρος στις εξετάσεις αυτών των μαθημάτων. 
Στη δήλωση μαθημάτων ο φοιτητής πρέπει να φροντίζει ώστε:  
α) το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας που δηλώνει, να είναι οι Διδακτικές 

Μονάδες του τυπικού εξαμήνου σπουδών (30 δ.μ.), και μαθήματα που αντιστοιχούν σε 
έξι (6) επιπλέον Διδακτικές Μονάδες. Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο πτυχίο μπορούν να 
δηλώνουν μέχρι σαράντα (42) δ.μ. 
β) να μη δηλώνει μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει 

επιτυχώς. 
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων στην αρχή 

του εξαμήνου, τότε δεν μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. 

Φοίτηση 
Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται με 

βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που 
επίσημα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  
Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε 

ένα μάθημα είναι για οποιοδήποτε λόγο μικρότερος από τα δύο τρίτα (2/3) του 
προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα 
αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχτηκε. 

Βαθμολογική κλίμακα 
Η βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της επίδοσης των 

φοιτητών είναι αυτή από μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). 
Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών καθορίζεται ως εξής: 
από 0 - 3,9 : "κακώς" 
από 4,00 - 4,90: "ανεπαρκώς" 
από 5,00 - 6,49: "καλώς" 
από 6,50 - 8,49: "λίαν καλώς" 
από 8,50 – 10,0: "άριστα" 

 

Βαθμοί εργαστηρίου 
Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού 

μέρους μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 
80% των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την 
τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου διεξάγονται συμπληρωματικές εργαστηριακές ή 
πρακτικές ασκήσεις για όσους φοιτητές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 
15% των πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%. 
Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελική εξέταση εργαστηρίου, όπου υπάρχει, 

πραγματοποιείται επανεξέταση πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου. Εάν αποτύχει, 
ο φοιτητής επαναλαμβάνει το εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο 
του 4. Στην περίπτωση αυτή προσέρχεται για εξέταση μόνο, στην επόμενη εξεταστική 
περίοδο. 

Μη επιτυχής παρακολούθηση 
Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το 

επαναλάβει κατά το επόμενο εξάμηνο. Αν απέτυχε σε κατ' επιλογήν υποχρεωτικό 
μάθημα πρέπει να το επαναλάβει στο επόμενο εξάμηνο ή να αλλάξει το μάθημα. 
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Τελικός βαθμός μεικτού μαθήματος 
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών του θεωρητικού και 

εργαστηριακού/πρακτικού μέρους του μεικτού μαθήματος, με συντελεστές που 
κυμαίνονται μεταξύ 0,40 και 0,60 και έχουν άθροισμα ένα (1).  
Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον είναι επιτυχής και στο 

θεωρητικό και στο εργαστηριακό/πρακτικό μέρος του μαθήματος. Σε περίπτωση 
επιτυχούς παρακολούθησης ενός μέρους μεικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους 
αυτού κατοχυρώνεται και το μάθημα επανεξετάζεται, μόνο ως προς το άλλο μέρος. 

Επανεξέταση φοιτητή 
Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα, μπορεί με αίτησή του 

προς το Συμβούλιο του Τμήματος να ζητήσει την επανεξέτασή του, κατά την επόμενη 
εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του Tμήματος που ορίζεται 
από το Συμβούλιο του Τμήματος. 

 

Εξεταστικές περίοδοι εξαμήνου 
Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου ακολουθούν δύο (2) 

εξεταστικές περίοδοι, δύο (2) εβδομάδων ή κάθε μία, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 
φοιτητές εξετάζονται γραπτά σε όλη τη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που δηλώθηκε 
από το φοιτητή και που προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα. Η δεύτερη 
εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 
πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου του ακόλουθου ακαδημαϊκού έτους. 

Προϋποθέσεις φοιτητή για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης 
Προκειμένου κάποιος φοιτητής να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση θα 

πρέπει: 
 Να έχει περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών. 
 Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα ακόλουθα μαθήματα ειδικότητας 

(Γεωργική Πολιτική, Οικονομική Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοστολόγηση Γεωργικών 
Προϊόντων, Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Γεωργία, Αγροτικό 
Μάρκετινγκ, Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Μελέτες 
Αγροτικής Ανάπτυξης). 

 Να μην οφείλει περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος. 

Προϋποθέσεις φορέα στον οποίο εκπονείται η Πρακτική Άσκηση 
Ο εργοδότης που προσφέρει θέση(εις) Πρακτικής Άσκησης μπορεί να ανήκει στον 

ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΟΤΑ κ.λπ., και πρέπει: 
 Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα σπουδών του 
Τμήματος. 

 Να διαθέτει προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου 
Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων. 

 Να διαθέτει χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου για την 
πληρέστερη επίτευξη των στόχων της Πρακτικής Άσκησης. 

Χρονικά διαστήματα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης 
Τα χρονικά διαστήματα κατάθεσης αιτήσεων στη Γραμματεία του Τμήματος για 

εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης είναι τα ακόλουθα: 
 Για το χειμερινό εξάμηνο, η Πρακτική Άσκηση αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και 
τελειώνει την 31η Μαρτίου. 

 Για το εαρινό εξάμηνο, η Πρακτική Άσκηση αρχίζει την 1η Απριλίου και τελειώνει 
την 30η Σεπτεμβρίου. 
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Διαδικασία Ανάθεσης-Εκπόνησης-Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας 
Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία, με θέμα που 

πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των 
υπηρεσιών. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικά με την 
τεχνολογική κατεύθυνση των Ιδρυμάτων. 

 Τα τακτικά και έκτακτα μέλη του Ε.Π. προτείνουν θέματα πτυχιακής εργασίας, 
σε αντικείμενα συναφή προς τα μαθήματα που διδάσκουν. Τα θέματα 
καθορίζονται στη Γ.Σ. των Τομέων και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του 
Τμήματος. Στη συνέχεια, ανακοινώνονται στους φοιτητές. 

 Μετά την επιλογή του θέματος και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα 
εκπαιδευτικού ο φοιτητής υπογράφει δήλωση αποδοχής του θέματος και την 
παραδίδει στον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. 

 Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται, 
σε 3 έντυπα αντίγραφα και ένα CD, μέσω του πρωτοκόλλου που τηρεί η 
Γραμματεία στο Συμβούλιο του Τμήματος. 

 Το Συμβούλιο Τμήματος ορίζει ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων, κατά 
την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ή αριθμού πτυχιακών 
εργασιών ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του Ε.Π. του τμήματος, 
συναφούς ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας είναι ο εισηγητής. Την παρουσίαση 
αυτή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του Ε.Π. και οι φοιτητές του 
τμήματος. 

Αλλαγή θέματος Πτυχιακής Εργασίας ή επόπτη εκπαιδευτικού μπορεί να ζητηθεί από 
το φοιτητή με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Συμβούλιο του Τμήματος. Το 
Συμβούλιο του Τμήματος προκειμένου να αποφασίσει λαμβάνει υπόψη του και την 
εισήγηση του επόπτη εκπαιδευτικού. 

Βαθμός πτυχίου 
Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει από 

τον τύπο: 
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όπου β1, β2,…,βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο 
φοιτητής και δ1, δ2,…,δν, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα 
περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση και η πτυχιακή εργασία που 
πολλαπλασιάζονται με 10 και 20 διδακτικές μονάδες αντίστοιχα. 

Σύλλογος φοιτητών 
Οι φοιτητές του Τμήματος εκπροσωπούνται σε επίπεδο Σχολής από το Σύλλογο 

Σπουδαστών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας. Σκοπός του συλλόγου είναι η βοήθεια 
για την καλύτερη και ουσιαστικότερη εμπέδωση της γνώσης των φοιτητών. 
Ειδικότερα, ασχολείται με τα εκπαιδευτικά ζητήματα των οποίων η άμεση λύση 

ενδιαφέρει όλους τους φοιτητές της Σχολής (μαθήματα, εξετάσεις, πρόγραμμα, 
εργαστήρια, σύγχρονος εξοπλισμός κ.λπ.) και φροντίζει για τη λύση τους σε συνεργασία 
με τα όργανα του τμήματος στα οποία μετέχει. Διεξάγει τις δηλώσεις των μαθημάτων 
στην αρχή κάθε εξαμήνου, προσφέρει σημαντική βοήθεια στις εγγραφές των 
νεοεισαχθέντων και είναι υπεύθυνος για την έκδοση των φοιτητικών πάσο. Επιπλέον, 
διοργανώνει κύκλους διαλέξεων, αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές και 
άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενημέρωση και τεχνολογική εξέλιξη στο 
χώρο της επιστήμης της γεωπονίας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου συγκροτείται ύστερα από τις φοιτητικές 

εκλογές οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο στο εαρινό εξάμηνο. Απαρτίζεται από επτά 
θέσεις - έδρες, τις οποίες καταλαμβάνουν οι φοιτητικές παρατάξεις αναλογικά, και οι 
οποίες είναι: Προεδρία, Αντιπροεδρία, Γενική Γραμματεία, Ειδική Γραμματεία, Ταμείο 
και δύο μέλη. 
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Έκδοση πιστοποιητικών 
Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει, μετά από την κατάθεση σχετικής έντυπης 

αίτησης, μία σειρά από πιστοποιητικά που αφορούν τους φοιτητές. Μερικά από αυτά 
είναι: 

 Βιβλιάριο Σπουδών που είναι το κύριο αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής 
ιδιότητας. Εκτός των άλλων με το Βιβλιάριο Σπουδών οι φοιτητές μπορούν να 
γίνουν μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και να αποκτήσουν την 
κάρτα δανεισμού βιβλίων. 

 Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο) στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πάσο 
προσφέρει έκπτωση 25% σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και μειωμένες τιμές 
εισόδου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, θέατρα κ.ά. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής 
ή καταστροφής, αντικαθίσταται με νέο, δύο μήνες μετά τη γνωστοποίηση της 
απώλειάς του στη Γραμματεία του Τμήματος με υπεύθυνη δήλωση. 

 Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης το οποίο πρέπει να θεωρείται στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Χορηγείται μόνο σε φοιτητές που δεν είναι 
ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και ισχύει για δώδεκα εξάμηνα. 

 Κάρτα Σίτισης για την έκδοση της οποίας απαιτείται βιβλιάριο σπουδών, 
εκκαθαριστικό της εφορίας των γονέων, 2 φωτογραφίες και πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. Η αίτηση κατατίθεται στο ειδικό γραφείο σίτισης του 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης. 

 Βεβαιώσεις για διάφορους οργανισμούς και χώρες του εξωτερικού.  
 Πιστοποιητικό Στρατολογίας που κατατίθεται στα Στρατολογικά Γραφεία για τη 
λήψη ή διακοπή αναβολής κατάταξης.  

 Υπηρεσιακό Σημείωμα για την εφορία, ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, 
ΟΓΑ κ.λπ.), ΟΑΕΔ  και Τράπεζες. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα εκδίδεται άμεσα. 

 Αναλυτική Βαθμολογία για προσωπική ενημέρωση των φοιτητών/τριών στο τέλος 
κάθε εξεταστικής περιόδου.  

 
 

 Αναλυτική Βαθμολογία για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών. Βεβαίωση Σπουδών για κάθε άλλη πιθανή χρήση. 

Λήψη πτυχίου 
Ο φοιτητής καθίσταται πτυχιούχος του Τμήματος μόλις τελειώσει όλες του τις 

υποχρεώσεις (Μαθήματα, Πτυχιακή Εργασία και Πρακτική Άσκηση), οπότε και μπορεί 
να ζητήσει σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία. Προκειμένου να πάρει μέρος στην 
τελετή απονομής των πτυχίων, που πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο, πρέπει να 
υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 
Στους φοιτητές του Τμήματος παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (E-Class) 
Στα πλαίσια του προγράμματος «Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών» που 

συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) 
έχει δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (http://e-
class.farm.teithe.gr) στην οποία έχει ενταχθεί η πλειοψηφία των μαθημάτων του 
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προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Όλοι οι φοιτητές αποκτούν μετά την εγγραφή 
τους στο Τμήμα κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες που αφορούν στο κάθε μάθημα του εξαμήνου τους, όπως π.χ. 
περιγραφή μαθήματος, βιβλιογραφικές αναφορές, διαλέξεις, σημειώσεις κ.λπ. 

Βιβλιοθήκη (http://www.lib.teithe.gr)  
Η ύπαρξή της αποσκοπεί σε βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βελτίωση των 

προσόντων των φοιτητών, καθώς και βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος στο διεθνή 
εκπαιδευτικό χώρο. Οι φοιτητές μετά την εγγραφή τους στο Τμήμα μπορούν να 
απευθύνονται στη βιβλιοθήκη για την έκδοση κάρτας δανεισμού. Απαραίτητα 
δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα, βιβλιάριο σπουδών και μία φωτογραφία 
ταυτότητας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στους φοιτητές πέρα από το δανεισμό υλικού 
αφορούν σε: Σύσταση Βιβλιογραφιών/αρθρογραφιών, Απαντήσεις σε γενικές/ειδικές 
ερωτήσεις, Εκπαίδευση χρηστών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, Διαδανεισμός υλικού 
από άλλες Βιβλιοθήκες, Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων π.χ. Icap, βάσεις του Dialog.  

Εκδοτικό Κέντρο (http://www.press.teithe.gr) 
Μια από τις αξιόλογες καινοτομίες του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποτελεί το Εκδοτικό 

του Κέντρο, η λειτουργία του οποίου εγκαινιάστηκε το 1999 ως συμπληρωματική δράση 
ενός πιλοτικού προγράμματος. Αποστολή του είναι η βελτίωση των συγγραμμάτων και 
του εκπαιδευτικού υλικού για τους φοιτητές, καθώς και η έκδοση ενημερωτικού υλικού, 
τόσο για τα Τμήματα, όσο και για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. 

Δίκτυα Πληροφορικής - G.U.net. (http://www.gunet.gr) 
Λειτουργεί εσωτερικό δίκτυο οπτικών ινών, με κέντρο το Τμήμα Πληροφορικής, 

γεγονός που, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Ιδρύματος στο πανεπιστημιακό 
διαδίκτυο G.U.net. (Greek Universities network), επιτρέπει τη σταδιακή πρόσβαση σ’ 
όλες τις πηγές πληροφόρησης, ανά τον κόσμο. Στους φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. παρέχεται 
η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης (dial-
up), με την προσκόμιση της φοιτητικής τους ταυτότητας στο Κέντρο Διαχείρισης 
Δικτύου.  

Κέντρο Επιχειρηματικότητας (http://www.teithe.gr/epeaek2/epix/EPIX.htm) 
Το Κέντρο προσφέρει σε επιλεγμένα Τμήματα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (ανάμεσά 

τους και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων) 
μαθήματα Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τα Τ.Ε.Ι. Καβάλας και Σερρών. 

Γραφείο Διασύνδεσης (http://www.career.teithe.gr) 
Με τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης θεμελιώνεται η γέφυρα επικοινωνίας με 

τον επιχειρηματικό κόσμο και διευκολύνεται η επαγγελματική προσαρμογή, 
δραστηριοποίηση και αποκατάσταση των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος. 
Ειδικότερα, το Γραφείο Διασύνδεσης εξασφαλίζει: 

 Διαρκή ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας, καταγραφή αναγκών της 
οικονομίας καθώς και των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των φοιτητών και των 
πτυχιούχων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους επαγγελματικά.  

 Ενημέρωση προς τους τελειοφοίτους/αποφοίτους για διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
και για την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.  

 Τήρηση αρχείου και ενημέρωση των τελειοφοίτων/αποφοίτων για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές διεξόδους τους.  

 Τήρηση αρχείου και ενημέρωση των φοιτητών/αποφοίτων για ευκαιρίες 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Επαφές με τα 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες 
υποτροφίες.  
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 Συνεχή πληροφόρηση προς τους αποφοίτους για ευκαιρίες επαγγελματικής 
κατάρτισης και εξειδίκευσης.  

Γραφείο Διακρατικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
(http://www.socrates.teithe.gr) 
Ειδικό Γραφείο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμβάλλει στην αξιοποίηση 

διαθέσιμων χρηματικών πόρων για αποτελεσματικότερη και ευρύτερη δραστηριοποίηση 
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ώστε, να συνδεθεί και να αναπτύξει μορφές συνεργασιών με 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης και άλλων χωρών, στοιχείο απαραίτητο 
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.  
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS», αναπτύσσονται συνεργασίες με 

ευρωπαϊκά ιδρύματα, σε δράσεις όπως: 
 Κινητικότητα φοιτητών 
 Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία μικρής διάρκειας 
 Προπαρασκευαστικές επισκέψεις 
 Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων 
 Εντατικά προγράμματα 
 Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, από κοινού με άλλα Ιδρύματα. 

 
Μέσω του Προγράμματος «ERASMUS» οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου σπουδών τους να διεξάγουν ένα μέρος 
των σπουδών σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Τελικός στόχος της εφαρμογής του προγράμματος «ERASMUS» είναι να διαμορφωθεί 

μια σταθερή δέσμη συνεργασιών με Ιδρύματα σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς 
σπουδών και πεδία δράσεων.  
Με το Πρόγραμμα ERASMUS οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα της πραγματοποίησης 

της εξαμηνιαίας πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Η οργάνωση – λειτουργία των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

είναι η ακόλουθη: 
 
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
Τζιώνας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 
 

Γραφείο Σωκράτης - Leonardo 
Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη λήψη της 

εξαμηνιαίας υποτροφίας από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. 
 

Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 
Βαγής Σαμαθρακής, Καθηγητής  

Ο υπεύθυνος Τμήματος αναπτύσσει τις συνεργασίες με τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και 
επιχειρήσεις, συντονίζει δε τις ενέργειες του Τμήματος τόσο σε επίπεδο φοιτητών όσο και 
σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Συμβούλοι Εκπαίδευσης  
Στα πλαίσια του θεσμού αυτού τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος 

ορίζονται ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου 
κατανέμονται στους Συμβούλους αυτούς.  

Αγρόκτημα 
To αγρόκτημα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει έκταση 900 στρεμμάτων και 

εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
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(Σ.ΤΕ.Γ.). Περιλαμβάνει θερμοκήπια, καλλιέργειες, στάβλους, πτηνοτροφείο, 
χοιροστάσιο, εργαστήρια, εγκαταστάσεις τεχνικού προσωπικού, χώρους  εκπαίδευσης 
και γραφεία υπηρεσίας αγροκτήματος. 

Πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες 
Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προσφέρει στους φοιτητές δυνατότητες άθλησης και 

συμμετοχής σε διάφορες δραστηριότητες όπως: 
 Ποδόσφαιρο (ομάδα ανδρών) 
 Μπάσκετ (ομάδες ανδρών-γυναικών, με μεγάλες διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες) 
 Βόλεϊ (ανδρών-γυναικών, επίσης με διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες) 
 Σκάκι, που γίνεται πιο οργανωμένα σε σκακιστικό σύλλογο, εκτός του Ιδρύματος 
 Γυμναστική, σε κλειστό γυμναστήριο 
 Τοξοβολία 
 Σκοποβολή  
 Τένις 
 Κολύμβηση 
 Αυτόνομη κατάδυση 
 Σκι 
 Πολεμικές τέχνες 
 Φυσική κατάσταση  
 Συμμετοχή σε χορευτικά συγκροτήματα και χορωδίες.  

 
Στους φοιτητές του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης χορηγούνται: 
Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), χορηγεί υποτροφίες σε 

πρωτεύσαντες στις γενικές εξετάσεις φοιτητές, καθώς και σε όσους πρωτεύουν στη 
διάρκεια των σπουδών τους. 
Άτοκα δάνεια. Χορηγούνται στους φοιτητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Βιβλία και διδακτικές σημειώσεις χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές. 
Παρέχονται επίσης: 
Σίτιση στο εστιατόριο του Ιδρύματος, καθώς και σε  κεντρικό εστιατόριο της πόλης. Τα 

κριτήρια απόκτησης της κάρτας σίτισης είναι οικονομικά, και επίδοσης στις σπουδές. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: εκκαθαριστικό εφορίας και 
συμπληρωματικά, πιστοποιητικό σπουδών και βεβαίωση ομοσπονδίας πολυτέκνων.  
Στέγαση στην εστία του Ιδρύματος. Τα κριτήρια είναι οικονομικά και κοινωνικά. Τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο 
ταυτότητας επικυρωμένο από την αστυνομία, πιστοποιητικό σπουδών, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό εφορίας, υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986, αίτηση και δύο φωτογραφίες. Σύμφωνα με πρόσφατη ρύθμιση, οι 
φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις δικαιούνται φοιτητικό επίδομα. 
Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δωρεάν. Παράλληλα, 

λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο το Ιατρείο του Ιδρύματος, καθημερινά από τις 8 π.μ. 
μέχρι τις 6 μ.μ., με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Αναβολή στράτευσης και μειωμένο εισιτήριο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Για τους εργαζόμενους φοιτητές προβλέπονται διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 483/1984. 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Γνωστικό αντικείμενο 
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος «Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης 

Αγροτικών Επιχειρήσεων» καλύπτει τα αντικείμενα εφαρμογής των γεωπονικών και 
οικονομικών επιστημών στην ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και στην οργάνωση και 
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διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών που συνδέονται με 
τη γεωργική δραστηριότητα.  
Ειδικότερα, οι τομείς εφαρμογής σχετίζονται με επιστημονικά πεδία ανάπτυξης της 

υπαίθρου, πολιτικής ανάπτυξής της και διαχείρισης των πόρων της, όπως αυτά 
συνδυάζονται με την αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα και τη διάδοση νέων 
τεχνολογιών και καινοτομιών. Επίσης, στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος 
περιλαμβάνονται θέματα ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, στην παροχή εφοδίων φυτικής και ζωικής παραγωγής, αλλά και στην 
παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο. 

 

Αποστολή 
Το Τμήμα «Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων» έχει ως 

αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και 
επιστημονικά πεδία σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και την οργάνωση και διοίκηση 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα και να 
εκπαιδεύει στελέχη εξειδικευμένα στα αντικείμενα αυτά. Η αποστολή αυτή 
επιτυγχάνεται μέσω της διδασκαλίας, της εφαρμοσμένης έρευνας και της παροχής 
στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και 
επαγγελματική τους κατάρτιση.  
Την αποστολή του το Τμήμα επιδιώκει να εκπληρώνει με αναπροσαρμογές στην 

παρεχόμενη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου αγροτικού, 
επιστημονικού, επιχειρηματικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 
Πιο συγκεκριμένα: 
α) Παρακολουθεί και αξιοποιεί τις εξελίξεις στα διεθνή επιστημονικά και τεχνολογικά 

πεδία αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη 
παροχή γνώσεων στους φοιτητές στο χώρο των εφαρμοσμένων γεωργοοικονομικών 
επιστημών, που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στη μεταβαλλόμενη και 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά εργασίας. 

 β) Προάγει την εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία της ανάπτυξης της υπαίθρου, της 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
επιχειρήσεων. 

γ) Συνεργάζεται με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού και 
εξωτερικού, αξιοποιώντας τα προγράμματα που προωθούν τις συνεργασίες ιδρυμάτων. 

ε) Αναπτύσσει συνεργασίες με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, συλλόγους και δημόσιες 
αρχές και οργανισμούς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη της υπαίθρου. 

στ) Εφαρμόζει τη δια βίου εκπαίδευση σε συνδυασμό με μεθόδους εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 
Γενικότερα, το Τμήμα υιοθετεί τη φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες και δράσεις του.    
 

Περιγραφή του πτυχιούχου του τμήματος  
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος αποκτά γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες να συμμετέχει αυτοδύναμα ή σε ομάδες εργασίας, σε όλες τις δημόσιες και 
ιδιωτικές δραστηριότητες που έχουν ως αφετηρία τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις 
γεωργικές επιχειρήσεις και τις αγροτικές περιοχές και είναι σχετικές με τα εξής: 

- Οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εμπορικών 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα. 

- Διαχείριση λογαριασμών των επιχειρήσεων που παράγουν φυτικά, ζωικά, αλιευτικά, 
δασικά και οικοτεχνικά προϊόντα, καθώς και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη 
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διάθεση προϊόντων και την αξιοποίηση φυσικών, διατροφικών και πολιτισμικών πόρων 
της υπαίθρου.  

- Εμπορία προϊόντων του γεωργικού τομέα (πρωτογενών και μεταποιημένων), καθώς 
και οικοτεχνικών προϊόντων των αγροτικών περιοχών, ως στελέχη επιχειρήσεων, 
συνεταιρισμών, δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών και ως επιχειρηματίες. 

- Εμπορία εισροών των επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα (πολλαπλασιαστικό και 
αναπαραγωγικό υλικό φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής, λιπάσματα, γεωργικά 
φάρμακα, ζωοτροφές, μηχανές και κατασκευές, υλικά συσκευασίας, κ.ά.). 

- Εκτιμήσεις, πραγματογνωμοσύνες, μελέτες ζημιών, ασφαλίσεις, μελέτες 
επενδύσεων-χρηματοδοτήσεων, μελέτες ανάπτυξης επιχειρήσεων, εφαρμογές 
συστημάτων ποιότητας και μελέτες δράσεων που έχουν ως βάση τους πόρους και τις 
γεωργικές δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές. 

- Διάδοση θεσμικών, οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτομιών στην αγροτική 
ύπαιθρο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφορικής. 

- Συμβουλές, πληροφόρηση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της 
υπαίθρου και των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας του γεωργικού τομέα. 
Οι γνωστικοί στόχοι του Τμήματος, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

επαγγέλματος, συνοψίζονται στους εξής: 
- ανάπτυξη του αγροτικού χώρου 
- οργάνωση και διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και 

οργανισμών του αγροτικού τομέα 
- μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων και εισροών, τροφίμων και υπηρεσιών  
- παροχή υπηρεσιών στις αγροτικές επιχειρήσεις 
- εφαρμογές νέων τεχνολογιών πληροφορικής και καινοτομιών στο γεωργικό 

τομέα. 
Ο φοιτητής επιλέγοντας γνωστικό στόχο (δέσμη μαθημάτων) έχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις 
του. 

 

Δομή σπουδών 
Οι σπουδές στο Τμήμα διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα 

γίνεται θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα γίνονται 
σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του αγροδιατροφικού χώρου και επισκέψεις σε 
υποδειγματικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά το 
όγδοο εξάμηνο οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και εκπονούν 
την πτυχιακή τους εργασία. 
Στο πλαίσιο του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων, γίνονται και ασκήσεις πράξης ως 

εφαρμογές της θεωρίας που δίνουν ώθηση στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, η 
οποία αποτελεί και προϋπόθεση για την πραγματοποίησή τους. Περιλαμβάνουν 
φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, 
βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, προβολές ταινιών και διαφανειών, επίδειξη υλικών και 
εργαλείων, κ.λπ. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση επαρκούς βασικής και ειδικής 
υποδομής, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων που συμβάλουν στη 
μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία τους, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος  αποτελείται από 40 μαθήματα, καλύπτοντας 

μία ευρεία περιοχή γνωστικών αντικειμένων. Από αυτά, τα 34 μαθήματα είναι 
υποχρεωτικά ενώ τα 6 είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Επιπλέον των 40 μαθημάτων οι 
φοιτητές δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν και προαιρετικά 
μαθήματα. 
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Κατηγορίες Μαθημάτων 
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής 

υποδομής και ειδικότητας. Ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος αποτελεί τη βάση για 
τις διδακτικές μονάδες ECTS. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα, 
προκειμένου να διαμορφώσουν δέσμες, ώστε να ικανοποιήσουν καλύτερα τα 
ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις τους και να αξιοποιήσουν το σύνολο των γνωστικών και 
συναισθηματικών δεξιοτήτων τους. 
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, 

στόχος των οποίων είναι η παροχή βασικών οικονομικών και γεωπονικών γνώσεων, 
καθώς και η εισαγωγή στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Στα αντικείμενα ειδικής υποδομής περιλαμβάνονται μαθήματα γεωργοοικονομικά, 

σχετικά με τη γεωργική οικονομία, την αειφορική ανάπτυξη της γεωργίας, την πολιτική 
αγροτικής ανάπτυξης, την οικονομική των αγροτικών επιχειρήσεων, την εφαρμογή 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον αγροτικό τομέα κ.ά.  
Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται πιο εξειδικευμένα γεωργοοικονομικά 

μαθήματα, σχετικά με τη γεωργική πολιτική, την οικονομική αγροτικής ανάπτυξης, τη 
διοικητική και οικονομική διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών αγροτικών 
επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ κ.ά. 
Ο φοιτητής επιλέγοντας δέσμες μαθημάτων έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις 

και γνωστικές δεξιότητες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. 

Προαπαιτούμενα 
Από το σύνολο των μαθημάτων, τα παρακάτω συγκροτούν ζεύγη προαπαιτούμενων 

μαθημάτων: 
 Μικροοικονομική – Γεωργική Οικονομική 
 Φυτική Παραγωγή Ι – Φυτοπαθολογία και Εντομολογία 
 Φυτική Παραγωγή ΙΙ – Φυτοπαθολογία και Εντομολογία 
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 Οικονομικά Μαθηματικά – Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Επενδύσεων στη 
Γεωργία  

 Γεωργική Λογιστική - Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων  
 Γεωργική Λογιστική - Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

Πρόγραμμα σπουδών κατά εξάμηνο 
Η κατανομή των μαθημάτων κατά εξάμηνο, οι ώρες διδασκαλίας, καθώς και οι 

διδακτικές μονάδες παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. 

1 Γενικά Μαθηματικά 410101 4 6   4 6 

2 Μικροοικονομική 410201 5 6   5 6 

3 Πληροφορική I 41030 2 3 3 3 5 6 

4 Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία 41040 3 4 2 2 5 6 

5 Φυτική Παραγωγή I 41050 3 4 2 2 5 6 

ΣΥΝΟΛΟ 17 23 7 7 24 30 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. 

1 Μακροοικονομική 42010 3 4 2 2 5 6 

2 Πληροφορική II 42020 2 3 3 3 5 6 

3 Εδαφολογία-Λιπασματολογία 42030 2 4 2 2 4 6 

4 Οικονομικά Μαθηματικά 420401 4 6   4 6 

5 Φυτική Παραγωγή IΙ 42050 3 4 3 2 6 6 

ΣΥΝΟΛΟ 14 21 10 9 24 30 
 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. 

1 Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 430101 5 6   5 6 

2 Γεωργική Οικονομική 
Στατιστική 43020 3 4 2 2 5 6 

3 Αγροτική Κοινωνιολογία 430301 4 6   4 6 

4 Εντομολογία 43040 3 4 2 2 5 6 

5 Φυτοπαθολογία 43050 3 4 2 2 5 6 

ΣΥΝΟΛΟ 18 24 6 6 24 30 

 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. 

1 Γεωργική Πολιτική  440101 4 5   4 5 

2 Γεωργική Λογιστική  44020 2 3 2 2 4 5 

3 Γεωργική Οικονομική  440301 4 5   4 5 

4 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 44040 2 3 2 2 4 5 

5 Αειφορική Διαχείριση Φυσικών 
Πόρων 440501 4 5   4 5 

6 Ποσοτικές Μέθοδοι  440601 4 5   4 5 

ΣΥΝΟΛΟ 20 26 4 4 24 30 
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ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβδ Δ.Μ
. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. 

1 Οικονομική Αγροτικής 
Ανάπτυξης 450201 4 6   4 6 

2 Αγροτικό Μάρκετινγκ 45040 3 4 2 2 5 6 

3 Ξενόγλωσση Ορολογία 450502   4 3 4 3 

4 Γεωργική Εκτιμητική 45060 2 4 2 2 4 6 

5 Γεωργική Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση 450701 4 6   4 6 

6α Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 450301 3 3   3 3 

6β Κοινωνική Οικονομία 450101 3 3   3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 16 23 8 7 24 30 

 
ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. 

1 Κοστολόγηση Γεωργικών 
Προϊόντων  46010 2 3 2 2 4 5 

2 Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση 
Επενδύσεων στη Γεωργία 460201 5 6   5 6 

3 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί  460301 4 4   4 4 

4 Διαχείριση Ολικής Ποιότητας 46040 3 4 2 2 5 6 

5 Οικονομική Γεωργικών 
Βιομηχανιών  460601 4 5   4 5 

6α Πληροφορική ΙΙΙ 46050 2 3 2 1 4 4 

6β Διαχείριση Εφοδιαστικών 
Αλυσίδων 46070 2 3 2 1 4 4 

ΣΥΝΟΛΟ 20 26 6 4 26 30 
 

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβ
δ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. 

1 Οικονομία Φυσικών Πόρων & 
Περιβάλλοντος 470201 4 5   4 5 

2 Οργάνωση και Διαχείριση 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 470301 5 6   5 6 

3 Σεμινάριο 470402   4 5 4 5 

4 Μελέτες Αγροτικής Ανάπτυξης 470501 4 6   4 6 

5 Ανάπτυξη Ορεινών & 
Μειονεκτικών Περιοχών  470701 4 4   4 4 

6α Διαχείριση Γεωργικής Γης 470101 4 4   4 4 

6β Περιβαλλοντική Πολιτική 470601 4 4   4 4 

ΣΥΝΟΛΟ 24 25 4 5 25 30 
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ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Α/
Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΣΥΝΟΛΟ 

   Ώρ/Εβ
δ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.Μ. Ώρ/Εβδ Δ.

Μ. 
1 Πρακτική Άσκηση  0 10   0 10 

2 Πτυχιακή Εργασία    4 20 4 20 

ΣΥΝΟΛΟ 0 10 4 20 4 30 
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Προαιρετικά μαθήματα 
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες/Εβδομάδα Διδακτικές 
Μονάδες 

1 Επιχειρηματικότητα Ι 4 5 

2 Επιχειρηματικότητα ΙΙ 4 5 

3 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 4 3 

4 Αρχές Γενικής Λογιστικής 4 5 

5 Γεωργική Φαρμακολογία 4 5 

6 Διατροφή Αγροτικών Ζώων Ι 5 6 

7 Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης 

4 6 

Πτυχιακή εργασία 
Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ωθεί τον τελειόφοιτο να εμβαθύνει σε ένα θέμα 

εφαρμοσμένης έρευνας ή σε ένα αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με τα μαθήματα του 
Τμήματος και πραγματοποιείται με τρόπο που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα σε 
σχέση με την αποστολή του Τμήματος και τις επιδιώξεις του φοιτητή. 
Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του 

τελευταίου εξαμήνου σπουδών, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η 
επεξεργασία των πτυχιακών εργασιών που ανατίθεται σε έκτακτα μέλη Ε.Π. πρέπει να 
υποστηρίζεται εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η υπογραφείσα σύμβαση. 
Η παρακολούθηση κάθε πτυχιακής εργασίας κάθε φοιτητή ανατίθεται σε ένα διδάσκοντα 

ο οποίος καθοδηγεί, παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας και την διορθώνει 
τακτικά. 

Πρακτική Άσκηση 
Η πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον γίνεται σε επιχειρήσεις, 

οργανισμούς και υπηρεσίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις ειδικότητες των 
σπουδών. Διαρκεί έξι (6) μήνες και γίνεται με συγκεκριμένο σχεδιασμό, ώστε ο τελειόφοιτος 
να ασκηθεί σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και να βοηθηθεί στην επαγγελματική 
του δραστηριοποίηση. 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο 

φοιτητής έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία στα 2/3 τουλάχιστον των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του και τα μαθήματα ειδικότητας που έχει ορίσει 
το Τμήμα.  
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Μαθήματα Ειδικότητας 
Α/Α Μάθημα Εξάμηνο 

1 Γεωργική Πολιτική  4ο εξάμηνο 
2 Οικονομική Αγροτικής Ανάπτυξης  5ο εξάμηνο 

3 Αγροτικό Μάρκετινγκ 5ο εξάμηνο 
4 Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων   6ο εξάμηνο 
5 Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων  6ο εξάμηνο 

6 
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων 
7ο εξάμηνο 

7 Μελέτες Αγροτικής Ανάπτυξης  7ο εξάμηνο 
 
 
 
Τα θέματα της πρακτικής άσκησης συντονίζονται από μία πενταμελή επιτροπή πρακτικής 

άσκησης, στην οποία συμμετέχουν τρία (3) μέλη του Ε.Π. και δύο (2) εκπρόσωποι των 
φοιτητών. Η επιτροπή μεριμνά: 

 Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης. 
 Για την αποτίμηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας, στους οποίους 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 

 Για την κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης. 
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ασκείται εποπτεία από τον Επόπτη Πρακτικής 

Άσκησης, ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα. Οι επόπτες πρακτικής άσκησης επισκέπτονται 
τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησης των ασκούμενων 
φοιτητών, παρακολουθούν την επίδοσή τους και συνεργάζονται στην επίλυση πιθανών 
προβλημάτων, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο της 
επιχείρησης. 
Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν μέσα στα 

εργαστήρια και σπουδαστήρια του Τμήματος για έξι μήνες ο καθένας συμμετέχοντας σε 
όλα τα δρώμενά τους καθώς και στα διάφορα προγράμματα που εκπονούν αυτά.  

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 
Ουρανία Νόττα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Σταυριανή Κουτσού, Επίκουρη Καθηγήτρια. 
Κώνσταντίνος Βλαχοπάνος, Καθηγητής Εφαρμογών. 

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων  
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, αποκτούν τις 

επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις όλων των τομέων του γνωστικού αντικειμένου σπουδών του Τμήματος.  
Ειδικότερα, είτε μόνοι, είτε ως υπεύθυνα στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και 

υπηρεσιών, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, ασχολούνται με τη 
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διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, γεωργικών 
οργανώσεων και μονάδων, εμπορία γεωργικών προϊόντων, ίδρυση και λειτουργία 
καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων, καθώς και 
γραφείων συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης. 
Αναλυτικότερα, δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: 

 Διοίκηση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και γεωργικών 
συνεταιρισμών.  

 Λογιστική παρακολούθησή τους, τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών 
βιβλίων γεωργικών συνεταιρισμών, καθώς και υπογραφή των ισολογισμών τους. 

 Διοικητική και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης, και στελέχωση 
των ιδρυόμενων οργανισμών, όπως Πιστοποίησης Λογαριασμών, Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, του Υπουργείου 
Γεωργίας.  

 Στελέχωση των Συνεταιρισμών και του αντίστοιχου Σώματος Ελεγκτών. 
 Εμπορία γεωργικών προϊόντων, πρωτογενών και μεταποιημένων. 
 Έλεγχο Τροφίμων και Ποιότητας και Επίβλεψη Γεωργικών Προϊόντων (διαχείριση 
ποιότητας και ποσότητας). 

 Εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
γεωργικών μηχανημάτων και άλλων εφοδίων. 

 Εκτιμήσεις γεωργικών προϊόντων, πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημιές της 
γεωργικής παραγωγής, και του γεωργικού κεφαλαίου και εξοπλισμού. 

 Λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων, όπως αγροτικών ασφαλίσεων, 
φοροτεχνικών και άλλων, σχετικών με τη γεωργική ανάπτυξη. 

 Σύμβουλοι Γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.  
 Σύνταξη και υποβολή σχεδίων βελτίωσης και προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών 
μελετών και μελετών ανάπτυξης υπαίθρου. 

 Αξιολόγηση σχεδίων βελτίωσης και προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών και 
μελετών ανάπτυξης υπαίθρου. 

 Στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης 
και της εκπαίδευσης των γεωργών. 

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος 
προβλέπεται στα Π.Δ. 109/1989 και Π.Δ. 264/2000. 
Αναλυτικός οδηγός επαγγέλματος του Τεχνολόγου Γεωπόνου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (μετονομασία από Διοίκηση Γεωργικών  
 
Εκμεταλλεύσεων) έχει συνταχθεί από τον Καθηγητή του Τμήματος κ. Φίλιππο Καρυπίδη 

και είναι διαθέσιμος στο www.career.teithe.gr.  
 

 Επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων 
Στα πλαίσια διαφόρων ερευνών που διεξήγαγε το Τμήμα, έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί 

η επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων του και να προσδιορισθούν οι παράγοντες 
που επηρεάζουν και ερμηνεύουν τον τρόπο και το βαθμό απορρόφησης των πτυχιούχων 
από την αγορά εργασίας, καθώς και το ποιοτικό επίπεδο της επαγγελματικής τους 
απασχόλησης. 
Όσον αφορά το χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ της ολοκλήρωσης των σπουδών και της 

εύρεσης εργασίας, διαπιστώθηκε ότι περίπου το 10% των αποφοίτων βρήκε εργασία σε 
διάστημα μικρότερο των 6 μηνών μετά την αποφοίτηση, το 60% σε ένα έτος, το 10% σε δύο 
έτη, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό σε περισσότερο από δύο έτη.  
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Διαπιστώθηκε ότι, όσον αφορά την πρώτη απασχόληση, η συντριπτική πλειοψηφία των 
πτυχιούχων (περίπου 80%), εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα µε εξαρτημένη σχέση εργασίας, 
ποσοστό το οποίο μειώνεται καθώς προχωρούμε στη σημερινή απασχόληση (60%), µε 
αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των ελεύθερων επαγγελματιών (από 10% σε 25%) για τη 
σημερινή απασχόληση. Μικρά σχετικά είναι τα ποσοστά αυτών οι οποίοι εργάζονται σε δική 
τους ή συγγενική επιχείρηση, καθώς και αυτών οι οποίοι απασχολούνται στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.  
Όσον αφορά τη συνάφεια ή µη της εργασίας µε το αντικείμενο σπουδών, διαπιστώθηκε ότι 

σχετικά υψηλό είναι το ποσοστό των αποφοίτων του Τμήματος, το οποίο απασχολήθηκε σε 
εργασία συναφή µε το αντικείμενο των σπουδών του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται καθώς 
προχωρούμε από την αρχική στη σημερινή απασχόληση, φθάνοντας περίπου το 60% των 
αποφοίτων να απασχολούνται σήμερα σε συναφή εργασία, γεγονός που ερμηνεύεται ότι 
μετά από μια μετακίνηση των αποφοίτων για κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ των 
διαφόρων επαγγελματικών ευκαιριών που τους προσφέρονται, τελικά φαίνεται να 
καταλήγουν σε συναφή ή σχετικά συναφή εργασία.  
Αναφορικά µε την επαγγελματική προσαρμογή, και ειδικότερα σχετικά µε το αν οι 

απόφοιτοι διαπιστώνουν αδυναμίες εκτέλεσης της εργασίας τους, τα αποτελέσματα 
φαίνονται ικανοποιητικά, δεδομένου ότι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (85%) δηλώνει πως 
δεν συναντά «καθόλου» ή συναντά «λίγες» µόνο δυσκολίες κατά την εκτέλεση της εργασίας 
του. Φυσικά, το ανωτέρω ποσοστό αναφέρεται σε εκείνους τους αποφοίτους οι οποίοι 
απασχολούνται σε εργασία συναφή µε το αντικείμενο των σπουδών τους.  

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Οι ορίζοντες που ανοίχτηκαν ιδίως με το άνοιγμα του ενιαίου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού 
χώρου δεν άφησαν αμέτοχους τους εκπαιδευτικούς του Τμήματος. Οι σχετικές 
δραστηριότητες του Τμήματος σε συνεργασία με ξένες χώρες και Ιδρύματα περιλαμβάνουν 
τον από κοινού σχεδιασμό της ανάπτυξης προγράμματος σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου, την ανάπτυξη εντατικών προγραμμάτων σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Τμήματος και την ενσωμάτωση των παραγομένων αποτελεσμάτων σε ενότητες των 
προγραμμάτων σπουδών, καθώς και τις ανταλλαγές των εκπαιδευτικών και εκείνες των 
φοιτητών που πραγματοποιούνται μέσω του Τμήματος και με τη δραστηριοποίηση του Ε.Π. 
του Τμήματος αξιοποιώντας τα προγράμματα της Ε.Ε.  
Σχετικά με τις μετακινήσεις του Ε.Π., το Τμήμα συμμετέχει τόσο με αποστολή 

εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για επιστημονική συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα, όσο και 
στην υποδοχή συναδέλφων του εξωτερικού για τους ίδιους λόγους. Η συνεργασία αυτή 
αναφέρεται σε διδασκαλία, αλλά και σε έρευνα ή την εξέταση των δυνατοτήτων 
συνεργασίας.  
Ειδικότερα, το Τμήμα συμμετέχει σε ανταλλαγές φοιτητών και εκπαιδευτικού 

προσωπικού με εννέα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με το πρόγραμμα ERASMUS, 
γίνονται ανταλλαγές φοιτητών για διάστημα 3-6 μηνών μεταξύ των συνεργαζομένων 
Ιδρυμάτων και το αποτέλεσμα της εργασίας τους στο Ίδρυμα υποδοχής αναγνωρίζεται 
πλήρως από το μητρικό Ίδρυμα. Κατ’ αναλογία, μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού 
κινούνται προς το εξωτερικό για ανταλλαγή εμπειριών, διδασκαλία, κ.λπ. 
Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα είναι: 

 Βρετανία, WRITTLE COLLEGE, WRITTLE 
 Γαλλία, FESIA - ANGERS 
 Γερμανία, FACHHOCHSCHULE OSNABRUCK, OSNABRUCK 
 Ιταλία, UNIVERSITA DI BOLOGNA, BOLOGNA 



 29

 Ιταλία, UNIVERSITA DEGLI STUDI DE FIRENZE, FIRENZE  
 Ολλανδία, HAS DEN BOSCH UNIVERSITY OF APPLIED AGRICULTURE, DEN 

BOSCH 
 Ουγγαρία, UNIVERSITY OF GODOLLO, GODOLLO 
 Πολωνία, AGRICULTURAL UNIVERSITY OF WARSAW, WARSAW 
 Πορτογαλία, INSTITUTO POLYTECHNICO DE BRAGANCA, BRAGANCA 
 Ρουμανία, UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA 

A BANATULUI, TIMISOARA  
 Φινλανδία, HAME POLYTECHNIC, LEPAA 

 
Όσον φορά τις ανταλλαγές των φοιτητών, ο αριθμός των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

φοιτητών ποικίλλει από έτος σε έτος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία αναφορικά με 
τις μετακινήσεις φοιτητών κατά την περίοδο 1998-2010, το Τμήμα φαίνεται να έχει 
αξιοποιήσει περισσότερο τις ευκαιρίες που παρέχονται στους εισερχόμενους ξένους 
φοιτητές έναντι των ελλήνων εξερχόμενων (27 έναντι 22), καθώς το Α.Τ.Ε.Ι.Θ. προσφέρει τη 
διδασκαλία τουλάχιστον 10 μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα. Αντίθετα, σε λίγα από τα 
συνεργαζόμενα Ιδρύματα παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να 
βοηθήσει την ενυπάρχουσα δυσκολία μετακίνησης των ελλήνων φοιτητών. 

Μεταπτυχιακά – αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις εξής δυνατότητες πραγματοποίησης 

μεταπτυχιακών σπουδών:  
α) σε ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και 
β) σε τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού 
Σήμερα υπάρχουν αρκετοί πτυχιούχοι του Τμήματος οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει 

μεταπτυχιακές σπουδές (MSc και PhD) σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού (πολλοί 
από αυτούς με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) αλλά και σε Πανεπιστήμια 
του εσωτερικού. 

Παράρτημα Διπλώματος 
Το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του παραρτήματος 
είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» 
και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, 
πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του 
επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο 
του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν κρίνεται 
η αξία, και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. 

Συμμετοχή των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού σε άλλα ευρωπαϊκά 
προγράμματα  
Τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος από το 1998 συμμετέχουν ενεργά, είτε μόνοι τους είτε με 

άλλους συναδέλφους τους, σε διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα εθνικής ή ευρωπαϊκής 
εμβέλειας. Η συμμετοχή αυτή συνίσταται στην παροχή τεχνογνωσίας σε ιδρύματα άλλων 
χωρών (οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος, δημιουργία 
προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, παροχή εντατικών 
μαθημάτων σε ξένους φοιτητές σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα κ.ά.) ή στην 
ανάπτυξη τεχνογνωσίας (ανάπτυξη και εφαρμογή εξ’ αποστάσεως νέων τεχνολογιών στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία), η οποία μπορεί να εφαρμοσθεί από το ίδιο το τμήμα ή από άλλα 
τμήματα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ή της χώρας.  
 
 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Η σύνδεση του Τμήματος με την αγορά εξυπηρετεί τη διαρκή αναπροσαρμογή της 

εκπαίδευσης, την επαγγελματική προετοιμασία και δραστηριοποίηση των πτυχιούχων και 
την υποστήριξη των επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Η υποστήριξη έχει τη 
μορφή μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομιών, ενημέρωσης και παροχής 
συμβουλών σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας για τις εκμεταλλεύσεις, τις επιχειρήσεις και 
τους οργανισμούς του αγροτικού χώρου, σύνταξης επενδυτικών προτάσεων και μελετών 
ανάπτυξης, εκπαίδευσης, αξιολόγησης έργων κ.λπ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
Αγροτική Κοινωνία και αγροτική κοινότητα, τύποι αγροτικών κοινοτήτων, θεωρίες για την 
ανάπτυξη των αγροτικών κοινωνιών, αγροτικός και γεωργικός πληθυσμός, η ελληνική 
αγροτική κοινωνία κατά το 19ο αιώνα, η ελληνική αγροτική κοινωνία κατά την 
προπολεμική περίοδο, κοινωνικο-οικονομικές μορφές οργάνωσης των αγροτικών 
κοινωνιών στον ελλαδικό χώρο, η ελληνική αγροτική κοινωνία κατά τη μεταπολεμική 
περίοδο, αγροτικές μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμός της γεωργίας και αγροτική 
κοινωνία, μεταναστευτικά ρεύματα, δημογραφικές εξελίξεις της ελληνικής αγροτικής 
κοινωνίας, σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, ξένοι εργάτες και 
αγροτική κοινωνία, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, μετασχηματισμοί της αγροτικής 
κοινωνίας και πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου, μεθοδολογία κοινωνιολογικής 
έρευνας. 
 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Έννοια, σκοποί και λειτουργίες μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων. Μίγμα και περιβάλλον 
μάρκετινγκ. Προπαρασκευαστικές λειτουργίες μάρκετινγκ (τυποποίηση, συσκευασία, 
ταυτοποίηση γεωργικών προϊόντων). Λειτουργίες εφοδιασμού (μεταποίηση, αποθήκευση, 
μεταφορές γεωργικών προϊόντων). Ενημερωτικές λειτουργίες μάρκετινγκ (πληροφόρηση 
και έρευνα αγοράς, διαφήμιση). Διευκολυντικές λειτουργίες (χρηματοδότηση εμπορίας 
και αντιμετώπιση κινδύνων εμπορίας). Φορείς και κανάλια εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων. Πώληση γεωργικών προϊόντων. Στρατηγική εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 
Κόστος και αποδοτικότητα μάρκετινγκ. Διοίκηση και στρατηγικές μάρκετινγκ. Σύγχρονα 
συστήματα μάρκετινγκ και διανομών. Άμεσο μάρκετινγκ. Συνεταιριστική εμπορία 
γεωργικών προϊόντων. Εμπορία γεωργικών εισροών. 
 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Ορισμός των συνεταιρισμών, οι συνεταιριστικές αρχές, ιστορική εξέλιξη των 
συνεταιρισμών, οικονομική θεωρία των συνεταιρισμών, συνεταιρισμοί και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δομή των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων στην Ελλάδα, 
δραστηριότητες των συνεταιρισμών, συνεταιρισμοί και Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
συνεταιριστική νομοθεσία στην Ελλάδα, οι συνεταιρισμοί στον κόσμο, μάνατζμεντ 
συνεταιρισμών, οικονομική διαχείριση συνεταιρισμών, συνεταιρισμοί «νέας γενιάς». 
 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας. Δομή του οικοσυστήματος (βιόσφαιρα, δομικά 
στοιχεία οικοσυστήματος, επίπεδα οργάνωσης της ζωής, φυσικό περιβάλλον, κλίμα). 
Τροφικές σχέσεις. Περιβαλλοντικά συστήματα και φυσικοί πόροι (έδαφος, νερό, αέρας, 
φυτική και ζωική παραγωγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας). Προστατευόμενες περιοχές. Γεωργία. Τουρισμός. Υδατικοί πόροι. Δασικοί 
πόροι. Ρύπανση του περιβάλλοντος. Τοξικές ουσίες στο περιβάλλον. Επεξεργασία 
καθαρισμού του πόσιμου νερού. Επεξεργασία καθαρισμού των υγρών αποβλήτων. Στερεά 
απόβλητα και μέθοδοι κατεργασίας καθαρισμού και ανακύκλωσης. Χημεία της 
ατμόσφαιρας. Έλεγχος ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Πολιτικές προστασίας του 
περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Τα βασικά γνωρίσματα των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (ΟΜΠ). Διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά των ΟΜΠ. Γενικές διαρθρωτικές αδυναμίες και αναπτυξιακοί 
περιορισμοί. Συγκριτικά μειονεκτήματα και συγκριτικά πλεονεκτήματα των παραγωγικών 
συστημάτων των ΟΜΠ. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ΟΜΠ. Ευρωπαϊκές και 
εθνικές πολιτικές και δράσεις για την ανάπτυξη των ΟΜΠ. Λόγοι καθιέρωσης ειδικών 
πολιτικών και δράσεων υπέρ των ΟΜΠ. Εξέλιξη της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής 
πολιτικής. Αξιολόγηση της πολιτικής και των δράσεων για την ανάπτυξη των ΟΜΠ Γενικό 
πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Στρατηγική ανάπτυξης των 
ΟΜΠ. 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Γραμμική άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα). Πραγματικές συναρτήσεις 
μιας και πολλών πραγματικών μεταβλητών. Διαφορικός λογισμός (παράγωγοι, μερικές 
παράγωγοι, μελέτη συναρτήσεων). Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο και ορισμένο 
ολοκλήρωμα συνάρτηση). Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε 
εφαρμογές από το χώρο της αγροτικής οικονομίας (ανάλυση εισροών-εκροών, 
συναρτήσεις γεωργικής οικονομικής και οριακή ανάλυση αυτών, γεωργοοικονομικές 
εφαρμογές των ολοκληρωμάτων). 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Αντικείμενο της ζωοτεχνολογίας, ζωικό κεφάλαιο στον κόσμο, στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, 
προέλευση, εξημέρωση και εξελικτικές μεταβολές των κατοικίδιων ζώων, σύνθεση και 
λειτουργίες του ζωικού οργανισμού, στοιχεία γενετικής και γενετική βελτίωση των 
αγροτικών ζώων, στοιχεία αναπαραγωγής, στοιχεία πέψης και διατροφής, ανάπτυξη του 
ζωικού οργανισμού, φυσιολογία γαλακτοπαραγωγής, στοιχεία ευζωίας, βοοτροφία, 
αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία, συστήματα εκτροφής. 
 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Έννοια και σκοποί της γεωργικής λογιστικής. Περιουσιακά στοιχεία της  γεωργικής 
εκμετάλλευσης και απόσβεση των σταθερών της κεφαλαίων. Στοιχεία γεωργικής 
εκτιμητικής αναγκαία για την εκτίμηση της αξίας απογραφής των περιουσιακών 
στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης. Λογιστική παρακολούθηση γεωργικής 
εκμετάλλευσης στο σύνολο της, ανάλυση των βασικών τεχνικών δεδομένων της και 
υπολογισμός των κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων της. Δίκτυο γεωργικής 
λογιστικής παρακολούθησης (RICA). 
 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομία. Βασικές έννοιες και σχέσεις της οικονομικής της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Η σημασία της γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη. 
Διαρθρωτικές αδυναμίες της γεωργίας. Το αναπτυξιακό επίπεδο της γεωργίας. Η 
τεχνολογική εξέλιξη της γεωργίας. Θεωρίες εγγείου προσόδου. Η ζήτηση γεωργικών 
προϊόντων. Η προσφορά γεωργικών προϊόντων. Η σπανιότητα των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών. Προσφορά και ζήτηση παραγωγικών συντελεστών. Σχέσεις μεταξύ συντελεστών 
παραγωγής και παραγόμενου γεωργικού προϊόντος. Σχέσεις μεταξύ συντελεστών 
παραγωγής και υποκατάσταση αυτών. Εξελίξεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων και της 
ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα. 
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Εισαγωγικές έννοιες - διεξαγωγή μιας στατιστικής έρευνας - παρουσίαση των στατιστικών 
δεδομένων. Περιγραφική στατιστική (μέτρα θέσης, διασποράς, ασυμμετρίας και 
κύρτωσης). Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Βασικές θεωρητικές κατανομές (διακριτές - 
συνεχείς). Εκτιμητική. Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση 
(διμεταβλητό - πολυμεταβλητό υπόδειγμα). Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με 
έμφαση σε εφαρμογές από το γεωργικό τομέα. 
 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Έννοια και περιεχόμενο της Γεωργικής Πολιτικής. Σκοποί και θεμελιώδεις αρχές της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής και Κοινοτικής 
Γεωργίας. Φορείς της Γεωργικής πολιτικής. Δομή, οργάνωση και λειτουργία οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στη γεωργία. Λειτουργικοί μηχανισμοί της 
Ε.Ε. Μέθοδοι και μέτρα της Γεωργικής πολιτικής. Κοινή οργάνωση αγορών σε βασικά 
γεωργικά προϊόντα. Αγροτική διαρθρωτική πολιτική. Ευρωπαϊκά προγράμματα 
γεωργικής ανάπτυξης. Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη. Εξέλιξη και 
προοπτικές της αγροτικής πολιτικής. Εφαρμοζόμενη γεωργική πολιτική στα βασικά 
γεωργικά προϊόντα.  
 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Γενικός στόχος της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η χρηματοοικονομική διοίκηση στα 
πλαίσια της γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έννοια και ανάλυση 
οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών. Χρηματοοικονομικοί δείκτες (δείκτες 
ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας, οικονομικής κάλυψης). 
Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Ταμειακές ροές (έννοια, 
υπολογισμός και ο ρόλος τους στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις). Επιχειρηματικός 
κίνδυνος και αποτελεσματική διαχείρισή του. Κατηγορίες κινδύνων. Λήψη οικονομικών 
αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου. Επενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. 
Οργάνωση του συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο». Το κόστος του δανειακού κεφαλαίου. 
Έννοια της κεφαλαιοποίησης. Σχέσεις μεταξύ επιτοκίου, χρόνου και κεφαλαιοποίησης. 
Ενοικιαζόμενο κεφάλαιο. Μελέτες υποδειγμάτων περιπτώσεων στη γεωργία. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 
Το ανάγλυφο της γήινης επιφάνειας και οι βασικές αρχές ανάλυσής του. Τοπογραφικά 
διαγράμματα και τοπογραφικοί χάρτες. Κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικοί 
χάρτες. Καταμέτρηση αγροτικής γης, εμβαδομετρήσεις, υψομετρήσεις, κλίσεις εδαφών. 
Ερμηνεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων. Αναδασμός αγροτικής γης. 
Νομικά ζητήματα ιδιοκτησίας γεωργικής γης. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 
Λειτουργίες και συστήματα εφοδιασμού. Συστήματα διαχείρισης του εφοδιασμού για 
γεωργικά γεωργικά προϊόντα και εφόδια. Συγκέντρωση γεωργικών προϊόντων. Σχεδιασμός 
αποθηκευτικών κέντρων και διαχείριση αποθήκευσης. Διαχείριση προμηθειών και 
αποθεμάτων. Εξυπηρέτηση πελατών και αποτελεσματικότητα συστήματος εφοδιασμού. 
Εκτέλεση παραγγελιών και διανομή των γεωργικών προϊόντων - τροφίμων. Αλυσίδες 
διάθεσης νωπών προϊόντων φυτικής προέλευσης. Αλυσίδες διάθεσης νωπών προϊόντων 
ζωικής προέλευσης. Αλυσίδες διάθεσης μεταποιημένων προϊόντων. Οι αλυσίδες διάθεσης 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Αγορά και διάθεση γεωργικών εφοδίων. Η αντίστροφη 
εφοδιαστική. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και αξία στο μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων. Τυποποίηση 
και Ποιότητα. Αξιώματα και Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Εργαλεία Ολικής 
Ποιότητας. Ανάλυση του κόστους ποιότητας στις επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου. 
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και διεργασιών. Διαρκής βελτίωση ποιότητας. Συστήματα 
Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 
στις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Συστήματα Διασφάλισης 
Ποιότητας στην αγροβιοτεχνία και στον αγροτουρισμό. Ανάπτυξη και πιστοποίηση 
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας βιολογικών προϊόντων. Πρότυπα παραδοσιακών 
προϊόντων, ονομασίας προέλευσης, ιδιοτυπίας, προϊόντων ειδικών εκτροφών. Έλεγχος, 
Επιθεώρηση, Ανασκόπηση. Ποιότητα στη φυσική διακίνηση των γεωργικών προϊόντων. 
 
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Α΄ μέρος: Εδαφολογία: Το έδαφος ως τριφασικό σύστημα και ως οργανωμένο φυσικό 
σώμα. Το εδαφικό pedon και polypedon. Ταξινόμηση των ορυκτών (πυριτικά και 
δευτερογενή ορυκτά). Πετρώματα. Αποσάθρωση (φυσική, χημική, βιολογική)). Η υφή του 
εδάφους, πραγματικό και φαινόμενο ειδικό βάρος, ειδική επιφάνεια της στερεής φάσης. 
Η δομή, το πορώδες, το χρώμα, η θερμοκρασία και η συνεκτικότητα του εδάφους. Τα 
ανόργανα κολλοειδή του εδάφους (καολινίτης, ιλλίτης, μοντμοριλλονίτης, βερμικουλίτης, 
χλωρίτης), τα ένυδρα οξείδια. Τα οργανικά κολλοειδή (χούμος). Χημικές ιδιότητες των 
εδαφών, ηλεκτρικό φορτίο της στερεής φάσης, εναλλαγή κατιόντων, CEC (Cation 
Exchange Capacity).  
Β΄ μέρος: Λιπασματολογία: Παράγοντες ανάπτυξης των φυτών. Νόμοι απόδοσης των 
φυτών. Σχέσεις στο σύστημα έδαφος – φυτό. Τα κύρια θρεπτικά (Ν, Ρ, Κ) στο έδαφος, ο 
κύκλος τους στη φύση, τα λιπάσματά τους. Τα δευτερεύοντα θρεπτικά (Ca, Mg, S) στο 
έδαφος, τα λιπάσματά τους. Τα ιχνοστοιχεία (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B) στο έδαφος, τα 
λιπάσματά τους. Διαφυλλική λίπανση. Μικτά και σύνθετα λιπάσματα. Οργανικά 
λιπάσματα. Αρχές λίπανσης καλλιεργειών. Βαριά μέταλλα και άλλα τοξικά στοιχεία στην 
αλυσίδα διατροφής. 
 
EKTIMHTIKH 
Έννοια και σκοποί της γεωργικής εκτιμητικής. Εφαρμογές οικονομικών μαθηματικών 
στη γεωργική εκτιμητική. Μέθοδοι της γεωργικής εκτιμητικής. Εκτίμηση της αξίας του 
εδάφους, των εγγείων βελτιώσεων, των γεωργικών κατασκευών, των πολυετών 
καλλιεργειών, των γεωργικών μηχανημάτων, των ζώων παραγωγής, των γεωργικών 
προϊόντων και εφοδίων, των προκαταβολών καλλιέργειας και της ηρτημένης εσοδείας. 
Τρόποι εκτίμησης των ζημιών της γεωργικής παραγωγής. Εργαστηριακές ασκήσεις 
γεωργικής εκτιμητικής. 
 
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Α’ ΜΕΡΟΣ: Μορφολογία εντόμων: Γενικά περί εντόμων, μορφολογία εντόμων, 
οικολογία, κατάταξη εντόμων, διαφορές με άλλα αρθρόποδα. Περιγραφή των 
σπουδαιότερων εντόμων των καλλιεργούμενων φυτών. Αναγνώριση των προσβολών που 
προκαλούν στις γεωργικές καλλιέργειες. Περιγραφή των κυριοτέρων εντόμων που 
προσβάλουν τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Αναγνώριση των 
προσβολών. Σύντομη αναφορά και σε άλλους σημαντικούς ζωικούς εχθρούς.  
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Αντιμετώπιση – Γεωργικά φάρμακα και εναλλακτικές μέθοδοι: 
Οικονομική σημασία των ζημιών από τα παραπάνω έντομα. Απεντομώσεις με σύγχρονες 
μεθόδους και μέσα (εντομοπαγίδες, φερορμόνες κ.ά.) σε αποθήκες. Ιδιότητες και τρόποι 
χρήσης καπνιστικών – Νομολογία. Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης. 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
Εισαγωγή (θεωρητική και ιστορική) στη γενική έννοια της οικονομικής ενοποίησης. Τα 
μεγάλα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θεσμικά δεδομένα, όργανα της ΕΕ. Οι 
κοινές πολιτικές και τομείς δράσης της Ε.Ε. Πολιτική της Ε.Ε. για την περιφερειακή 
ανάπτυξη. Τα Κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια. Τα 
οικονομικά της Ε.Ε. Η ενιαία εσωτερική αγορά. Θεωρίες Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Η 
οικονομική και νομισματική ένωση. Άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. 
Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. 
Η ενίσχυση της ένωσης και η διεύρυνσή της. Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις. 
Οικονομικές Ενώσεις και Χρηματοοικονομικές Κρίσεις. Ο Προϋπολογισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών 
βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας (ΣΣ).  
 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
Εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, σκοπός και στόχοι της οικονομετρίας, βασικά στάδια της 
οικονομετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονομετρικών υποδειγμάτων). Τύποι 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε μια οικονομετρική ανάλυση (διαστρωματικά 
δεδομένα, στοιχεία χρονολογικών σειρών και δεδομένα τύπου panel). Το διμεταβλητό 
γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, η γραμμή παλινδρόμησης, η απλή μορφή της 
μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων ή συνοπτικά μέθοδος OLS, ερμηνεία των συντελεστών, 
εκτίμηση της μέσης ελαστικότητας). Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές 
υποθέσεις, εκτιμητές και ιδιότητες των εκτιμητών που μας δίνει η μέθοδος OLS, 
ερμηνεία των συντελεστών στο πολυμεταβλητό υπόδειγμα, εκτίμηση της μέσης 
ελαστικότητας). Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής 
προσδιορισμού. Πηγές μεταβλητικότητας στη γραμμική παλινδρόμηση. Έλεγχοι 
υποθέσεων με τη στατιστική t και F. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Απλές προβλέψεις. 
Ειδικής μορφής ερμηνευτικές μεταβλητές (μεταβλητές χρονικής τάσης, 
ψευδομεταβλητές). Αναφορά σε εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης. Ορισμένα κριτήρια 
για εξειδικευμένους ελέγχους. Παραβίαση των βασικών υποθέσεων (μη γραμμικά 
υποδείγματα, πολυσυγραμμικότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση). Ειδικής 
μορφής μη γραμμικά υποδείγματα  (συναρτήσεις παραγωγής τύπου Cobb-Douglas). 
Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το γεωργικό τομέα. 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η έννοια και η αναγκαιότητα του συνεργατισμού, τυπικές και άτυπες μορφές 
συνεργασίας, πρόδρομοι του συνεργατισμού, πρωτεργάτες του συνεργατισμού, εξέλιξη του 
συνεργατισμού στην Ελλάδα, τυπικές και άτυπες μορφές συνεργασίας στην Ελλάδα μέχρι 
τον 20ο αιώνα, κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνική οικονομία, κοινωνική οικονομία και 
κοινωνικές επιχειρήσεις, η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, σύγχρονες μορφές συλλογικής δράσης στην ελληνική ύπαιθρο. 
 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Έννοια του κόστους παραγωγής και σημασία της γνώσης του. Είδη κόστους παραγωγής. 
Στοιχεία του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Διακρίσεις των στοιχείων του 
κόστους. Έννοια, προϋποθέσεις και δυσκολίες κοστολόγησης των γεωργικών προϊόντων. 
Μέθοδοι καταμερισμού των γενικών δαπανών της γεωργικής εκμετάλλευσης στα 
επιμέρους προϊόντα της. Τρόποι υπολογισμού του κόστους παραγωγής και ανάλυσης των 
στοιχείων του. Εφαρμογές κοστολόγησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται από 
ετήσιες καλλιέργειες, πολυετείς καλλιέργειες και κλάδους κτηνοτροφίας. Κόστος 
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εργασίας των γεωργικών μηχανημάτων, παράγοντες που το επηρεάζουν και τρόποι 
μείωσής του.  
 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Βασικές Μακροοικονομικές έννοιες. Μέτρηση των βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών. 
Κατανάλωση και Αποταμίευση. Προσδιορισμός εισοδήματος κλειστής οικονομίας. Ο 
Δημόσιος τομέας και η επίδρασή του στο Εθνικό Εισόδημα. Οι επενδύσεις και οι 
παράγοντες που τις επηρεάζουν. Προσφορά και ζήτηση χρήματος-Νομισματική πολιτική. 
Η ανεργία και οι επιπτώσεις της. Ο πληθωρισμός  και οι επιπτώσεις του. Προσφορά και 
Ζήτηση. Χρήμα. Το νομισματικό σύστημα και η νομισματική Πολιτική. 
Μακροοικονομική ισορροπία στην ανοικτή οικονομία. Οικονομική ανάπτυξη. 
Οικονομική Πολιτική. Διεθνές εμπόριο και τιμές συναλλάγματος. Οικονομία και 
Παγκοσμιοποίηση. 
 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Έννοια και κατηγορίες μελετών. Έννοια και περιεχόμενο αγροτικής ανάπτυξης. Εθνικό 
και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. Μηχανισμοί χρηματοδότησης έργων 
αγροτικής ανάπτυξης. Μεθοδολογία εκπόνησης γεωργοοικονομικών μελετών (σχεδίων 
βελτίωσης) γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ανάλυση των γεωργοοικονομικών μελετών 
αγροτικής ανάπτυξης σε τυπικής μορφής γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. 
Ανάλυση γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης περιοχών. Διαδικασία 
αξιολόγησης μελετών αγροτικής ανάπτυξης.  
 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Έννοια και αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης, Μορφές Οικονομικής Οργάνωσης, 
Αρχές της Οικονομικής, (Οικονομικές Ανάγκες – Οικονομικά Αγαθά, Οικονομικοί πόροι 
και το πρόβλημα της επιλογής), Οι Αγοραίες Δυνάμεις της Προσφοράς και της Ζήτησης 
(Θεωρία Ζήτησης, Θεωρία Προσφοράς, Προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας 
ισορροπίας), Ελαστικότητα Ζήτησης, Ελαστικότητα Προσφοράς, Θεωρία του καταναλωτή, 
Θεωρία της επιχείρησης, Το Κόστος Παραγωγής, Έννοια και μορφές της αγοράς (τέλειος 
ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός). 
 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Ειδικά κείμενα γεωργοοικονομικής αγγλικής ορολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στο 
λεξιλόγιο ορολογίας. Λεξιλογικές ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης των κειμένων. 
Περιορισμένα κεφάλαια Γραμματικής που βοηθούν στην κατανόηση κειμένων ορολογίας, 
Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος στην αγγλική. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Επισκόπηση των οικονομικών του περιβάλλοντος. Σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. 
Το περιβάλλον σαν περιουσιακό στοιχείο. Αποτίμηση της αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου. Βιωσιμότητα ή Αειφορία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και αποτελεσματικές 
κατανομές τους μέσω της αγοράς. Αποτελεσματικές δομές δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 
Πλεόνασμα παραγωγού. Πρόσοδος σπανιότητας. Δημόσια αγαθά. Σχετικές Ασκήσεις. Οι 
εξωτερικοί παράγοντες ως πηγή αποτυχίας του μηχανισμού της αγοράς. Είδη 
εξωτερικοτήτων. Ρύθμιση της αγοράς. Πληροφορία και αβεβαιότητα. Η ανάλυση κόστους 
ωφέλειας. Κανόνες βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μέτρηση του οφέλους. 
Τρόποι εκτίμησης του κόστους. Κατανομή των εξαντλήσιμων και ανανεώσιμων πόρων. 
Ταξινόμηση των φυσικών πόρων. Αποτελεσματικές διαχρονικές κατανομές. Κατανομή 
πόρων μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Κατάλληλες δομές δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 
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Περιβαλλοντικό κόστος. Οικονομική του ελέγχου της ρύπανσης. Ταξινόμηση των ρύπων. 
Κατανομή ρύπων μέσω της αγοράς με την έννοια του αποτελεσματικού κόστους. 
Επισκόπηση μακροοικονομικών μεθόδων (γραμμικός προγραμματισμός, λογιστική 
φυσικών πόρων, οικονομικές επιπτώσεις). Σχετικές ασκήσεις εφαρμογής. Οικονομικές 
επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Απλός τόκος (εύρεση του τύπου του απλού τόκου, υπολογισμός του κεφαλαίου, του 
χρόνου και του επιτοκίου, υπολογισμός του συνολικού τόκου διαφόρων κεφαλαίων που 
τοκίστηκαν για διάφορους χρόνους με το ίδιο επιτόκιο, αυξημένο - ελαττωμένο κεφάλαιο 
κατά τους τόκους του, μέσο επιτόκιο). Προεξόφληση (μέθοδοι προεξόφλησης, διαφορά 
εσωτερικής και εξωτερικής προεξόφλησης, πραγματικό επιτόκιο στην προεξόφληση). 
Ισοδυναμία γραμματίων. Ανατοκισμός (εύρεση του τύπου του ανατοκισμού και γενίκευσή 
του, εύρεση της τελικής και αρχικής αξίας, του χρόνου και του επιτοκίου). Ράντες 
(ακέραιες και κλασματικές πρόσκαιρες σταθερές ράντες, ισοδύναμες ράντες, διηνεκείς 
ράντες). Δάνεια (ενιαία δάνεια «εξοφλητέα εφάπαξ» και «εξοφλητέα τοκοχρεολυτικώς», 
δάνεια με τίτλους ή ομολογιακά). 
 
OIKONOMIKH ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάπτυξη. Συντελεστές Αγροτικής Ανάπτυξης. Αγροτική 
Οικονομική Ανάπτυξη. Περιεχόμενο, σκοπός, φορείς και συστήματα πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης. Η εξέλιξη των θεωριών Πολιτικής της Αγροτικής ανάπτυξης. Αγροτική 
ιδιοκτησία και Αγροτική μεταρρύθμιση. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Διεθνών 
Οργανισμών. Μέτρηση της αγροτικής ανάπτυξης. Συμβολή της αγροτικής στην 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Αντικείμενο της θεωρίας Βιομηχανικής Οικονομικής, Βασικοί ορισμοί και βασικές 
έννοιες. Θεωρία της Επιχείρησης και Θεωρίες ανάπτυξης τη επιχείρησης. Συμπεριφορά 
επιχείρησης στο Μονοπώλιο, Τέλειο και σχεδόν τέλειο Ανταγωνισμό και Μονοπωλιακό 
Ανταγωνισμό. Βασική θεωρία ολιγοπωλίου με ομοιογενές προϊόν και σύγκριση με 
μονοπώλιο και τέλειο ανταγωνισμό. Δυναμικά παίγνια και Στρατηγικές. Δομή αγοράς: 
βαθμός συγκέντρωσης και αποδοτικότητα αγοράς. Κάθετη Ολοκλήρωση Διαφοροποίηση 
προϊόντος (ποικιλία και ποσότητα). Ο ρόλος της Διαφήμισης. Είσοδος επιχειρήσεων και 
εμπόδια εισόδου. Συγχωνεύσεις. Εισαγωγή σε συμπράξεις επιχειρήσεων. Εισαγωγή σε 
θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Τεχνολογικό Ανταγωνισμό. Ηλεκτρονικό επιχειρείν. 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Έννοια, ορισμός, σκοποί και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Έννοιες, τύπος, 
μέγεθος, μορφές και ταξινόμηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων). Η Συνάρτηση 
παραγωγής στη γεωργία. Συντελεστές παραγωγής  της γεωργικής εκμετάλλευσης. Οι 
λειτουργίες της Οργάνωσης και Διαχείρισης (Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Έλεγχος). 
Διαρθρωτική ανάλυση και ανάλυση των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εκτίμηση της οικονομικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Μέθοδοι Οργάνωσης, Διαχείρισης και Αναδιάρθρωσης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Εφαρμογές. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Έννοια, ορισμός, σκοποί, περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ιστορική εξέλιξη της 
επιστήμης και πρακτικής του μάνατζμεντ. Οικονομικός Οργανισμός – Επιχείρηση. 
Μάνατζμεντ και παραγωγικότητα. Επιχειρησιακές Λειτουργίες, Περιβάλλον των 
επιχειρήσεων. Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων. Σχεδιασμός: Γενικά περί 
Σχεδιασμού, Ανάλυση και Αξιολόγηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, 
Προσδιορισμός σκοπών και στόχων, Χάραξη της στρατηγικής, Κατάρτιση προγραμμάτων, 
Παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων. Οργάνωση: Έννοια και φύση της 
οργάνωσης, Τύποι οργάνωσης, Επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, Έκταση της διοίκησης, 
Οργανωτική δομή της επιχείρησης, Εξουσία, ευθύνη και εξουσιοδότηση. Διοίκηση 
Ανθρωπίνων Πόρων: Γενικά, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Προσέλκυση 
προσώπων, Επιλογή προσωπικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Αμοιβή προσωπικού. 
Διεύθυνση: Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνία, Διεύθυνση Εργασιακών Ομάδων. 
Έλεγχος: Γενικά περί του ελέγχου, Διαδικασία του ελέγχου, Μέθοδοι ελέγχου, 
Οικονομικός έλεγχος. Νέες τάσεις για το Μάνατζμεντ, Μελλοντικά προβλήματα. 
Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής. Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και οι επιδράσεις της. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες. Οι Μη 
Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Η επιστημονική κοινότητα. Τα πράσινα 
κόμματα. Οι κυβερνήσεις και οι κρατικοί φορείς. Οι διεθνείς και υπερεθνικοί 
οργανισμοί. Το δικαστικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, δομή, λειτουργία, προγράμματα 
λογισμικού, μηχανικός εξοπλισμός. Εισαγωγή στα Windows, παρουσίαση και χρήση 
WORD, Power Point και Internet. Εργασίες με παράθυρα, αρχειοθέτηση-διαχείριση 
εγγράφων. Βασικές λειτουργίες σουίτας γραφείου και παρουσιάσεις εργασιών. Δίκτυα 
υπολογιστών. Βασικές αρχές λειτουργίας διαδικτύου (internet). Δικτυακές και 
διαδικτυακές εφαρμογές. Λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (MS Internet Explorer, 
Λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Προετοιμασία του Υπολογιστικού Συστήματος: 
Γενικά για τα Πολυμέσα, εφαρμογές Πολυμέσων. Βασικό επίπεδο υλικού και λογισμικού. 
Αρχιτεκτονική. Απαιτήσεις σε υλικό, το πρότυπο Multimedia PC ή (MPC), απαραίτητος 
εξοπλισμός. Απαιτήσεις σε Λογισμικό, πολυεπεξεργασία και ανάπτυξη Λογισμικού. 
Δημιουργία Υπολογιστικού συστήματος Πολυμέσων. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 
Λογισμικό Υπολογιστικών Φύλλων. Βασικά στοιχεία και περιγραφή Φύλλων Εργασίας 
Δημιουργία Φύλλων Εργασίας. Καταχώρηση, αποθήκευση, άνοιγμα και κλείσιμο. 
Επεξεργασία Φύλλων Εργασίας. Χρήση τύπων και συναρτήσεων. Διαμόρφωση Φύλλων 
Εργασίας. Αντιγραφή, διαγραφή, μετακίνηση, γραμματοσειρές, στοίχιση, μορφοποίηση, 
περιγράμματα. Εκτυπώσεις. Διαμόρφωση σελίδων και εκτύπωση. Γραφικές παραστάσεις.  
Αποτύπωση και αξιολόγηση δεδομένων και αποτελεσμάτων με γραφήματα. Συνεργασία 
Βιβλίων Εργασίας. Σύνδεση-Συνεργασία μεταξύ Φύλλων Εργασίας αλλά και μεταξύ  
Βιβλίων Εργασίας. Συνεργασία προγραμμάτων Υπολογιστικών Φύλλων με άλλα πακέτα. 
Συνεργασία με κειμενογράφο, Internet, Βάσεις Δεδομένων, Στατιστικά πακέτα και 
πολυμέσα. Μακροεντολές Εισαγωγή στη χρήση μακροεντολών.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων 
Δεδομένων (DBMS) επάνω σε θέματα διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων. Εισαγωγή στα 
πληροφοριακά συστήματα και διαχείρισή τους. Σύνδεση των DBMS με πληροφοριακά 
συστήματα. Επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων η οποία συνίσταται στην 
παρουσίαση των δεδομένων σε κατάλληλα μετασχηματισμένη μορφή με τον καθορισμό 
ενός μοντέλου αναπαράστασης των μεγεθών.  
 
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Έννοια και σημασία της λήψης  αποφάσεων. Η Ποσοτική Προσέγγιση στην Επίλυση 
Επιχειρησιακών Προβλημάτων. Μαθηματικά Μοντέλα στη Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων, Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων: Τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας: 
Γραμμικός Προγραμματισμός. Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού και επίλυση με 
χρήση Υπολογιστή. Θεωρία Αποθεμάτων. Θεωρία Αποφάσεων. Δυναμικός  
Προγραμματισμός.  
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
Αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας. Επισήμανση και επικοινωνία με των 
πληροφορητές. Έρευνα σε αντικείμενα κοινωνικά και αγροτο-οικονομικά. Σύνταξη μιας 
ερευνητικής εργασίας. Παρουσίαση μικρών ερευνητικών εργασιών. Παρουσίαση και 
συζήτηση βίντεο σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Προφορική 
παρουσίαση διαφόρων θεμάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος από 
εξωτερικούς συνεργάτες και επιχειρηματίες. 
 
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι 
Α. Εισαγωγικό μέρος: Το φυτό (Γενική περιγραφή, στάδια αύξησης και ανάπτυξης των 
φυτών), Εδαφικοί παράγοντες. Βιοτικοί παράγοντες. Κλιματικοί παράγοντες. Σχεδιασμός 
της γεωργικής παραγωγής. Καλλιέργεια – συγκομιδή.  
Β. Καλλιέργειες: Φυτά που παράγουν υδατάνθρακες (Χειμωνιάτικα-Ανοιξιάτικα 
σιτηρά). Φυτά που παράγουν λίπη και πρωτεΐνης (Χειμωνιάτικα-Ανοιξιάτικα ψυχανθή). 
Χορτοδοτικά φυτά. Βιομηχανικά φυτά. Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά. Καλλιέργειες 
σκοπιμότητας. 

 
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ 
Σημασία της δενδροκομίας-αμπελουργίας-ανθοκομίας σε παγκόσμιο και ελλαδικό 
επίπεδο. Μορφολογία των οπωροφόρων-αμπέλου-ανθοκομικών φυτών καθώς και των 
λαχανοκομικών φυτών. Εδαφοκλιματολογικές απαιτήσεις. Τρόποι πολλαπλασιασμού – 
υποκείμενα. Συστήματα φύτευσης. Καλλιέργεια του εδάφους. Λίπανση. Άρδευση. Τρόπος 
ανθοφορίας- καρποφορίας. Κλαδέματα διαμόρφωσης και καρποφορίας. Αύξηση και 
αραίωμα καρπών. Κριτήρια συγκομιδής- διαλογή- συσκευασία- ανθοδετική. Συντήρηση 
καρπών-ανθέων. Ποικιλίες. 
 
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Α’ ΜΕΡΟΣ:  Παθογόνα αίτια φυτών: Εισαγωγή (ιστορία, σκοπός και αντικείμενο, 
σημασία), βασικές έννοιες φυτοπαθολογίας, συμπτωματολογία (συμπτώματα, σημεία). 
Γενικά για τις μεταδοτικές ασθένειες (σχέσεις παρασιτισμού, στάδια της ασθένειας, 
βιολογικές σχέσεις ξενιστού - παρασίτου, εξειδίκευση, μολυσματικότητα, παθογένεια των 
παρασίτων, ευπάθεια, αντοχή, ανοσία των φυτών, παθογένεση, επιδημιολογία). Μύκητες 
(γενικά, αναπαραγωγή, ταξινόμηση, παθογένεση, ελευθέρωση και διασπορά των 
μολυσμάτων, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες). Βακτήρια (γενικά, ταξινόμηση των 
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βακτηρίων, παθογένεση, επιδημιολογία), ιώσεις (γενικά, χαρακτηριστικά των φυτικών 
ιών, παθογένεση, μετάδοση των φυτικών ιών). Ασθένειες παρόμοιες με ιώσεις 
(φυτοπλάσματα, ειδικά βακτήρια, άγνωστα αίτια), σπερματόφυτα παράσιτα (οροβάγχη, 
κουσκούτα, ιξός). Μη μεταδοτικές ασθένειες (γενικά, ακρότητες θερμοκρασίας, δυσμενείς 
συνθήκες υγρασίας, ελαττωματική ανόργανη θρέψη, φυτοτοξικές ουσίες).  
Β’ ΜΕΡΟΣ:  Αντιμετώπιση – Γεωργικά Φάρμακα: Κανόνες Κωχ, αρχές και μέθοδοι 
διάγνωσης και καταπολέμησης. Οι κυριότερες ασθένειες των φυτών που έχουν 
διαπιστωθεί στην Ελλάδα. Συμπτωματολογία των σημαντικότερων ασθενειών των φυτών. 
Αντιμετώπιση με γεωργικά φάρμακα. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Α. Χρηματοδότηση: Έννοια, είδη, σκοπός, ωφέλειες, φορείς, όργανα, συστήματα και 
μέθοδοι αγροτικής χρηματοδότησης. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής 
χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της Ελληνικής γεωργίας. Προβλήματα διαχείρισης 
αγροτικών δανείων-Αγροτικά χρέη. Μηχανισμοί χρηματοδότησης των επενδύσεων στο 
πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής. Επιλογή κατάλληλου χρόνου επένδυσης. Εθνικές 
πολιτικές βελτίωσης του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. 
Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των 
επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά  προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Διεθνώς 
υφιστάμενη χρηματοοικονομική κατάσταση. Νέα Τραπεζικά-Χρηματοδοτικά Προϊόντα 
(Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising). Πρακτικές εφαρμογές στον Ελληνικό 
Αγροτικό χώρο. 
Β. Αξιολόγηση επενδύσεων: Λήψη αποφάσεων. Επενδυτικά σχέδια. Μελέτες 
εφικτότητας. Ταξινόμηση επενδυτικών σχεδίων. Ταμειακές ροές επενδυτικών έργων. 
Προεξόφληση ταμειακών ροών. Ανάλυση κόστους-ωφέλειας αγροτικών έργων. Ανάλυση 
νεκρού σημείου σε γεωργικές επιχειρήσεις. Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης των 
γεωργικών επενδυτικών έργων (Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, 
Περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου Μέση λογιστική απόδοση, Δείκτης αποδοτικότητας). 
Κριτήρια Κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης (έννοια και σημασία των Κοινωνικών 
τιμών). Επιλογή επενδυτικών σχεδίων. Πρακτικά προβλήματα αξιολόγησης επενδυτικών 
σχεδίων. Πρακτικές εφαρμογές από γεωργικές επιχειρήσεις. Case -studies. 
 
 

 

 



 41

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανά Τομέα 
 
Α. Τομέας Οικονομίας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
 
Δρ ΒΑΓΗΣ ΣΑΜΑΘΡΑΚΗΣ  2310-013438, 2310-791438 sbagis@farm.teithe.gr 
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Δρ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ   2310-013346, 2310-791346 philika@farm.teithe.gr 
Δρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΟΤΤΑ   2310-013319, 2310-791319 ournotta@farm.teithe.gr 
Δρ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2310-013340, 2310-791340 stamagg@farm.teithe.gr  
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ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  2310-013350, 2310-791350 antiopi@farm.teithe.gr 
 
Β. Τομέας Γενικής Υποστήριξης  
 
Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ   2310-013442, 2310-791442 tampac@farm.teithe.gr 
Δρ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥ  2310-013335, 2310-791335 skoutsou@farm.teithe.gr  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ 2310-013327, 2310-791327  
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ 2310-013450, 2310-791450 dboutak@farm.teithe.gr 
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    Φαξ.: 2310-013320 
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