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Από το τμήμα δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφήσ ςε αντίςτοιχα τμήματα. 

 

Σκοπόσ - Αντικείμενο Σπουδϊν:  Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ζνα ραγδαία αναπτυςςόμενο ςφνκετο 

επιςτθμονικό κλάδο ο οποίοσ ςτοχεφει ςτθν αξιοποίθςθ τθσ εντυπωςιακισ προόδου που ζχει 

πραγματοποιθκεί ςτισ Βιολογικζσ και ςυναφείσ επιςτιμεσ, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ νζων και προθγμζνων 

προϊόντων και υπθρεςιών. Η ςυνειςφορά τθσ Βιοτεχνολογίασ είναι ςθμαντικι ςτουσ τομείσ υγείασ, 

βιομθχανίασ, διατροφισ, πρωτογενοφσ παραγωγισ, ενζργειασ, περιβάλλοντοσ και ποιότθτασ ηωισ τθσ 

ςφγχρονθσ κοινωνίασ, με τεράςτιεσ επενδφςεισ ςε παγκόςμια κλίμακα ςτθν εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τισ 

εφαρμογζσ τθσ. Το Τμιμα ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ επιςτθμόνων ικανών να μελετοφν, ερευνοφν και 

προάγουν τομείσ τθσ επιςτιμθσ που αφοροφν ςτθ γενετικι και τισ εφαρμογζσ τθσ, ςτθ μοριακι βιολογία και 

τα κυκλώματα γονιδίων ςτθ βιολογία βιοςυςτθμάτων, ςτθν εξζλιξθ και τθ γενετικι τροποποίθςθ για τθν 

κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ και ανάπτυξθσ των οργανιςμών, ςτθ λειτουργικι γονιδιωματικι, ςτθ βιοφυςικι 

και τθ βιοπλθροφορικι για τθν κατανόθςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ των βιομορίων και βιοςυςτθμάτων, 

ςτθ νανοτεχνολογία,τα μικροθλεκτρονικά ςυςτιματα και τισ μοριακζσ τεχνικζσ ωσ μεκόδουσ ανάλυςθσ και 

διάγνωςθσ, ςτθν επανορκωτικι ιατρικι μζςω βλαςτοκυττάρων, ςτθ φαρμακευτικι βιοτεχνολογία και τθν 

παραγωγι βιοπροϊόντων από ‘κυτταρικά εργοςτάςια’. 

 



 
 
 

Για τη λήψη  πτυχίου η φοίτηςη διαρκεί πζντε ακαδημαϊκά ζτη. Η παρακολοφθηςη των εργαςτηριακϊν 
αςκήςεων και φροντιςτηρίων είναι υποχρεωτική για τουσ φοιτητζσ. Το πρόγραμμα ςπουδϊν περιλαμβάνει 
ζνα κορμό γενικϊν και γεωπονικϊν μαθημάτων, ενιαίο για όλουσ τουσ φοιτητζσ του Γ.Π.Α., ςυνολικήσ 
διάρκειασ τεςςάρων εξαμήνων και μαθήματα εξειδίκευςησ ςυνολικήσ διάρκειασ πζντε εξαμήνων. Το 10ο 
εξάμηνο αφιερϊνεται ςτην πτυχιακή μελζτη του φοιτητή. 
 

Ενδεικτικά  Μαθήματα:  
Γενικι Μικροβιολογία, Μορφολογία Φυτών, Συςτθματικι Βοτανικι, Βιολογία Κυττάρου, Φυςιολογία Φυτών, 
Γενετικι, Βιοχθμεία, Φυτογεωγραφία, Μοριακι Βιολογία, Γενετικι των Πλθκυςμών, Γεωπονικι Ενηυμολογία, 
Βιοτεχνολογία Μικροοργανιςμών, Τεχνολογία Αναςυνδυαςμζνου DNA, Βιοδραςτικά Φυςικά Μόρια, Ενηυμικι 
Τεχνολογία, Κυτταρο-Iςτοκαλλιζργεια Φυτών, Μοριακι Ενηυμολογία, Εξζλιξθ, Βιοποικιλότθτα και Οικοφυςιολογία 
Μεςογειακών Οικοςυςτθμάτων, Μοριακι Βιολογία τθσ Ανάπτυξθσ και Διαφοροποίθςθσ, Περιβαλλοντικι 
Μικροβιολογία, Μεταβολικι Μθχανικι-Βιοχθμικζσ Διεργαςίεσ, Ανάλυςθ Βιομορίων, Βιοτεχνολογία Ζώων, 
Μοριακι Αναγνώριςθ, Βιοτεχνολογία Μικροοργανιςμών - Μικροβιακζσ Ζυμώςεισ, Γονίδια και Περιβάλλον, 
Τοπογραφία, Πολιτικι Οικονομία, Φφλο - Ιςότθτα Ευκαιριών και Αγροτικόσ Χώροσ, Αρχιτεκτονικό και 
Μθχανολογικό Σχζδιο, Μετεωρολογία, Οργανικι Χθμεία, Γενικι και Συςτθματικι Γεωργικι Ζωολογία και 
Εντομολογία, Οικολογία, Στατιςτικι, Ανατομία και Φυςιολογία Αγροτικών Ζώων. 

 
Το Τμήμα Βιοτεχνολογίασ περιλαμβάνει τα εξήσ Εργαςτήρια:. 
1) Εργαςτιριο Γενετικισ 
2) Εργαςτιριο Ενηυμικισ Τεχνολογίασ 
3) Εργαςτιριο Μοριακισ Βιολογίασ 
4) Εργαςτιριο Φυςικισ 
 

 
 



 

 

Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ 

 

 
     Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνϊν 

 

• Βιοτεχνολογία & Εφαρμογζσ ςτθ Γεωπονία, με ειδικεφςεισ:  

     1) Βιοδραςτικά Προϊόντα και Πρωτεϊνικι Τεχνολογία,  

     2) Μοριακι Οικολογία & Ανίχνευςθ Γενετικά Τροποποιθµζνων Οργανιςµών  

• Βιοτεχνολογία & Εφαρμογζσ ςτθ Γεωπονία, ςτθν ειδίκευςθ: Γεωπονικι Βιοτεχνολογία  

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ μποροφν να απαςχολθκοφν: 

 Ωσ Γεωπόνοι ςτα υπουργεία γεωργίασ και περιβάλλοντοσ και ςε οργανιςμοφσ εποπτευόμενουσ από 
το Υπουργείο Γεωργίασ 

 Σε εργαςτιρια ζρευνασ, ανάπτυξθσ και ποιοτικοφ ελζγχου 

 Σε εκπαιδευτικά και ερευνθτικά ιδρφματα 

 Σε γεωργικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, κερμοκιπια και αγροκτιματα 

 Σε ερευνθτικά κζντρα και ςε ιδιωτικοφσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ ζρευνασ 
και τθσ εκπόνθςθσ μελετών κ.ά. 

 Σε νοςοκομεία και μικροβιολογικά εργαςτιρια 

 Σε εταιρείεσ παραγωγισ βιοπροϊόντων, φαρμακευτικζσ και βιοτεχνολογικζσ εταιρείεσ 

 Σε εταιρείεσ εμπορίασ προϊόντων βιοεπιςτθμών 

 Σε βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ μεταποίθςθσ και άλλων δραςτθριοτιτων που αφοροφν ςτθ φυτικι 
παραγωγι και ςτθν παραγωγι και ανάπτυξθ εξειδικευμζνων γεωπονικών προϊόντων, όπωσ π.χ. 
πρωτεϊνών, ενηφμων, βιοδραςτικών ουςιών, βιομάηασ, κυτταρικών ςειρών, πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ και τροποποιθμζνων οργανιςμών 

 Σε οργανιςμοφσ και ελεγκτικζσ /ρυκμιςτικζσ αρχζσ ςτθν θμεδαπι και αλλοδαπι που εποπτεφουν 
διεργαςίεσ και προϊόντα βιολογικισ προζλευςθσ 

 Ωσ Κακθγθτζσ (ΠΕ14.04) ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ 
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια 

 Ωσ Ελεφκεροι επαγγελματίεσ 

 

 Τμήμα Βιοτεχνολογίασ: http://gbt.aua.gr/ 
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