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Τπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ ανάμεςα ςτα παρακάτω τμιματα : 
 
o Γεωπονίασ, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 
o Γεωπονίασ, Φυτικισ Παραγωγισ & Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 
o Γεωπονίασ, Ιχκυολογίασ & Υδάτινου Περιβάλλοντοσ, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 
o Επιςτιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ, Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών 
o Επιςτιμθσ Ηωικισ Παραγωγισ & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών 
 
Η δυνατότθτα μετεγγραφισ ιςχφει μόνο για τισ αντίςτοιχεσ κατευκφνςεισ. 
 
 

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: Στόχοσ του τμιματοσ είναι θ δθμιουργία επιςτθμόνων που κα 

κατζχουν ουςιαςτικζσ γνώςεισ γεωπονίασ, ςε ςυνδυαςμό με τα επιμζρουσ αντικείμενα που αναφζρονται 

ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικών πόρων του περιβάλλοντοσ, τισ γεωργικζσ καταςκευζσ και τθ 

γεωργικι μθχανολογία. Σο προπτυχιακό πρόγραμμα αποςκοπεί: 

• Στθ μετάδοςθ γνώςεων που αφοροφν τα γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ 

• Στθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτών με τουσ τρόπουσ αναηιτθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνώςθσ ςτα 

αντικείμενα του ευρφτερου γνωςτικοφ πεδίου του Τμιματοσ και 

• Στθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτα ςχετικά επιςτθμονικά αντικείμενα 

 



 
 
 

Η διάρκεια των ςπουδών είναι 10 εξάμθνα . τα πρώτα ζξι εξάμθνα διδάςκεται ωσ υποχρεωτικό (για όςουσ δεν 
ζχουν αναγνωριςμζνο τίτλο γνώςεων ςε ξζνθ γλώςςα) το μάκθμα τθσ Αγγλικισ γλώςςασ. Η πρακτικι 
εξάςκθςθ είναι τετράμθνθ και πραγματοποιείται από τουσ φοιτθτζσ κατά τθ κερινι περίοδο μετά το 6ο ι 8ο 
εξάμθνο. 
 
 

Ενδεικτικά  Μακιματα:  
Αρχαία Εγγειοβελτιωτικά Έργα ςτην Κωπαΐδα, Εδαφολογία-Λιπαςματολογία, Γεωγραφικά Πληροφοριακά 
Συςτήματα, Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ, Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ, Γεωργική 
Μικρομετεωρολογία, Σχεδίαςη και εφαρμογέσ με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιςτή (CAD), Γονιμότητα 
Εδάφουσ, Γένεςη-Ταξινόμηςη Εδαφών, Μετρήςεισ και Αιςθητήρεσ, Αρδεύςεισ, Αυτόματοσ Έλεγχοσ 
Διεργαςιών, Φυςική Εδάφουσ, Αρδεύςεισ, Προβληματικά Εδάφη-Βελτίωςη, Τεχνολογίεσ Ανανεώςιμων 
Πηγών Ενέργειασ 

 
Σο τμιμα Αξιοποίθςθσ Φυςικών Πόρων & Γεωργικισ Μθχανικισ απαρτίηεται από τρείσ τομείσ: 
1) Αγροτικών καταςκευών & Γεωργικήσ Μηχανολογίασ 
2) Διαχείριςη Υδατικών Πόρων 
3) Εδαφολογία και Γεωργική Χημεία 

 
Εργαςτιρια:  
1. Γεωργικών Καταςκευών,  
2. Γεωργικήσ Μηχανολογίασ,  
3. Γεωργικήσ Υδραυλικήσ,  
4. Εδαφολογίασ & Γεωργικήσ Χημείασ. 
 



 

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ 

 

 
     Γεωπονικό Παν/μιο Ακθνών 

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) ςε μια από τισ ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

• 1θ Κατεφκυνςθ: «Εδαφικοί,Υδατικοί Πόροι και Διαχείριςθ Περιβάλλοντοσ», 

• 2θ Κατεφκυνςθ: «Γεωπεριβάλλον και Εφαρμογζσ Νζων Τεχνολογιών για  τα 
Ζργα  Υποδομισ» 

• 3θ Κατεφκυνςθ: «Γεωπλθροφορικι και Χωρικι Ανάλυςθ» 

• 4θ Κατεφκυνςθ: «Γεωργικι Μθχανικι» 

 

 

      



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ μποροφν να απαςχολθκοφν: 

 Στα υπουργεία γεωργίασ, περιβάλλοντοσ και ανάπτυξθσ. 

 Στθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ (νομαρχίεσ, διμουσ). 

 Στθν Αγροτικι Τράπεηα. 

 Σε γεωργικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. 

 Σε ερευνθτικά ινςτιτοφτα με αντικείμενο τθν εφαρμοςμζνθ γεωργικι ζρευνα. 

 Σε κερμοκθπιακζσ μονάδεσ παραγωγισ. 

 Σε εδαφολογικά εργαςτιρια. 

 Σε τεχνικζσ εταιρίεσ. 

 Ωσ Κακθγθτζσ (ΠΕ14.04) ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ 
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια κακώσ υπάγονται ςτον Κλάδο Π.Ε. 1440, Γεωπόνων και 
Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ.  

 Ωσ Ελεφκεροι επαγγελματίεσ ειδικοί ςε κζματα γεωπονικισ αλλά και ςε κζματα Διαχείριςθσ 
Υδατικών Πόρων και Γεωργικισ Υδραυλικισ, Διαχείριςθσ Εδαφικών Πόρων και Εδαφολογίασ, 
Διαχείριςθσ και Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ, Γεωργικών 

 Ωσ ειδικοί επιςτιμονεσ ςε κζματα Γεωργικισ Υδραυλικισ, Εδαφολογίασ, Γεωργικών Καταςκευών, 
Γεωργικισ Μθχανολογίασ ζχουν τθ δυνατότθτα να εργαςτοφν ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό ςε 
εγγειοβελτιωτικά ζργα (αρδεφςεισ, ςτραγγίςεισ, διαχείριςθ εγγειοβελτιωτικών ζργων), ςτθν 
εκμθχάνιςθ τθσ γεωργίασ και ςτθν ανάπτυξθ του γεωργικοφ εξοπλιςμοφ, ςτθν εδαφολογία, ςτθν 
ορκολογικι χριςθ και προςταςία των φυςικών πόρων και του περιβάλλοντοσ κακώσ και ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ γεωργικισ τεχνολογίασ και τθσ τεχνολογίασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: http://www.afp.aua.gr/ 
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