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2. Το Τμήμα-ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ

3. Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων

4. Η πόλις της Λάρισας



1. Τι είναι η Γεωπονία;
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USDA United States Department of Agriculture
National Institute of Food and Agriculture
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https://www.usda.gov/


➢ Προκειμένου να διδαχθεί σωστά η Γεωπονία θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό 
μας το ερώτημα σε τι χρησιμεύει η Γεωργία. Η απάντηση είναι απλή: στο να θρέψει 
τον άνθρωπο. Το ζητούμενο προφίλ του σύγχρονου  γεωργού "ακριβείας, είναι το 
προφίλ του δικτυωμένου και πολυπράγμονα επιχειρηματία της αγροδιατροφής.

➢ Οι γεωργοί "ακριβείας" έχουν εμπεδώσει το ρόλο τους και απολαμβάνουν την 
ανεξαρτησία τους, κατευθύνοντας την παραγωγή τους στις διεθνείς αγορές 
αγροτικών προϊόντων απευθείας. 
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Οι μεγατάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά / γεωργία

➢ Οι δημογραφικές εξελίξεις: Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά και μαζί του αλλάζουν 
οι ισορροπίες και τα μεγέθη των επιμέρους πληθυσμών σε πόλεις και ύπαιθρο,

➢ Αλλαγές στις κοινωνικές αξίες: Η ευαισθητοποίηση και οι αλλαγές σε διατροφικές 
τάσεις,

➢ Κλιματική αλλαγή: Έκθεση σε καιρικά φαινόμενα,
➢ Φυσικοί πόροι: Εντείνεται η σπανιότητα πρώτων υλών και ο ανταγωνισμός για τον 

έλεγχό τους,
➢ Οικονομική ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση: Πρόσβαση σε κεφάλαια και γη, 

δημοσιονομικές πολιτικές και εμπορικές οδοί,
➢ Δομή του αγροδιατροφικού τομέα: Ανταγωνισμός και εμπορικές πρακτικές εντός 

της αλυσίδας αξίας αγροτικών προϊόντων,
➢ Διεθνής συγκυρία: Συγκρούσεις, ανταγωνισμός, υγειονομικές κρίσεις και πρόσβαση 

σε αγορές,
➢ Πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο: Κατευθύνσεις κομβικών πολιτικών από τα 

κέντρα εξουσίας.
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Ποιες τεχνολογίες συμβάλλουν 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό 

της γεωργίας; 

11



Ανατρεπτικές τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της γεωργίας /AGRICULTURE 4.0
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Αυτό που κάποτε ήταν ένα καθαρά μηχανικό σύστημα γίνεται ένα δυναμικό κυβερνο-
φυσικό σύστημα, που συνδυάζει τον κυβερνοχώρο με τον φυσικό τομέα.

Ρομποτικός ελκυστήρας από την ολλανδική AgXeed
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CLAAS TELEMATICS links the machines to the farmer 
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➢ Η καθημερινή μας χρήση ηλεκτρονικών 
συσκευών αυξάνεται και οι διαδικασίες 
παραγωγής ψηφιοποιούνται ολοένα και 
περισσότερο. 

➢ Αυτό σημαίνει ότι τεράστιες ποσότητες 
ψηφιακών δεδομένων παράγονται 
καθημερινά στην οικονομία.

➢ Η ΕΕ προβλέπει ότι ο συνολικός όγκος 
δεδομένων παγκοσμίως θα αυξηθεί κατά 
530% έως το 2025 σε σύγκριση με το 
2018.

➢ Τα δεδομένα αποτελούν σημαντική πτυχή του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ. Η τεχνητή νοημοσύνη, που αποτελεί προτεραιότητα 
της ΕΕ, στηρίζεται στην επεξεργασία δεδομένων και η ανάπτυξή της εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων στην Ευρώπη. 
Τα δεδομένα αποτελούν επίσης αναπόσπαστο κομμάτι των ψηφιακών υπηρεσιών που διαμορφώνουν την καθημερινή μας ζωή και την 
οικονομία.
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ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΒΙΟEΝΕΡΓΕΙΑ

− Η βιοοικονομία εκτιμά την αξία 
των φυσικών πόρων, 
συμβάλλει στον περιορισμό 
των περιβαλλοντικών πιέσεων, 
ενισχύει τη χρήση των 
αειφόρων ανανεώσιμων 
προϊόντων, αποκαθιστά και να 
βελτιώνει τις λειτουργίες των 
οικοσυστημάτων και τη 
βιοποικιλότητα. 

− Αναγνωρίζοντας την αξία των 
απορριμμάτων γεωργικής 
προέλευσης.

− Παραγωγή βιοαερίου από 
απόβλητα της σταβλισμένης 
κτηνοτροφίας στις αγροτικές 
περιοχές.
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Τα επιχειρηματικά μοντέλα των αγροκτημάτων θα βασίζονται στην παραγωγή των βιώσιμων 
τροφίμων & βιοπροϊόντων, ενώ θα περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 

παροχή υπηρεσιών. 18
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ



ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

• Αγγλικά ειδικού σκοπού

• Αρχές Αγροτικής Οικονομίας

• Μικροοικονομική Ανάλυση

• Αγροτική πολιτική & Διεθνές Εμπόριο

• Γενική Χημεία - Βιοχημεία

• Εφαρμοσμένη Φυσική (θερμοδυναμική –

Μηχανική Ρευστών)

• Μαθηματικά

• Βιομετρία - Γεωργικός Πειραματισμός

• Τεχνολογίες Εκπαίδευσης & Πολυμέσα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ -ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

• Βιολογία (Μορφολογία, Ανατομία & 

Φυσιολογία) Φυτών

• Γενετική & Βιοτεχνολογία Φυτών

• Γενική Γεωργία

• Γεωργική Ζωολογία & Εντομολογία

• Συστήματα Υπαίθριων 

Καλλιεργειών

• Συστήματα Καλλιεργειών υπό 

Κάλυψη

• Συστηματική Bοτανική & 

Zιζανιολογία

• Τεχνολογικές Εφαρμογές στη 

Φυτοπροστασία

• Τεχνολογίες Διαχείρισης 

Αρωματικών & Φαρμακευτικών 

Φυτών

• Φυτοπαθολογία και μη παρασιτικές 

ασθένειες

• Αγρομετεωρολογία

• Γεωργοτεχνικές & Περιβαλλοντικές 

Μελέτες

• Οργάνωση & Διοίκηση Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων

• Ζωοτεχνία

ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

• Βασικές Αρχές Άρδευσης

• Γεωργική Υδραυλική & Υδατικοί Πόροι

• Εδαφικοί Πόροι &  Διαχείριση τους

• Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 

• Εδαφομηχανική

• Τεχνολογίες Πρασίνου

• Υδραυλική Περιβάλλοντος & Ποιότητα 

Αρδευτικού Νερού

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Μετασυλλεκτική Τεχνολογία

• Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων & Τεχνολογία Τροφίμων 

• Ποιοτικός Έλεγχος Αγροτικών Προϊόντων 

• Αλυσίδα  Αξίας Αγροτικών Προϊόντων 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

• Τεχνικό Σχέδιο

• Τεχνική Μηχανική

• Μηχανολογικό Εργαστήριο

• Συστήματα Μεταφοράς Ισχύος

• Υδραυλικοί Μηχανισμοί

• Γεωργική Μηχανολογία-Μηχανές Εσωτερικής 

Καύσης 

• Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων & Διαγνωστική 

Βλαβών

• Εργονομία - Ασφάλεια Γεωργικών Μηχανημάτων 

• Μηχανήματα Φυτικής Παραγωγής

• Μηχανική Συγκομιδή

• Ηλεκτρικά Κυκλώματα

• Ηλεκτρικές Μηχανές- Ηλεκτροτεχνολογία

• Αγροτικά Κτίρια & Τεχνολογίες

• Γεωργικές Κατασκευές & Θερμοκήπια

• Διαχείριση Αποβλήτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

• Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον 

Προγραμματισμό

• Τεχνολογία Αισθητήρων

• Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

• Γεωργικά Ρομπότ - Mη Επανδρωμένα Ιπτάμενα 

Οχήματα

• Τεχνητή νοημοσύνη & Εφαρμογές στη Γεωργία

• Προγραμματισμός – Προσομοίωση (Matlab)

• Προσομοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών

• Τηλεπισκόπηση - Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με εφαρμογή στη 

Γεωργία

Ομάδες Μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας
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Εργαστήριο «Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων»



Εργαστήριο Φυτοπροστασίας
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Εργαστήριο 
Ζιζανιολογίας
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Engineering and Technology for a sustainable Agriculture

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχατρονικής & Ευφυών 
Συστημάτων (EMEST LAB)
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΓΑ

• Είναι το μοναδικό ΠΜΣ που πραγματεύεται
ολοκληρωμένα το αντικείμενο των ΑΦΦ από
την καλλιέργεια με εφαρμογή ψηφιακής
γεωργίας και την πιστοποίηση του
πολλαπλασιαστικού υλικό, μέχρι την
παραγωγή τελικού προϊόντος, είτε πρόκειται
για φαρμακευτικά προϊόντα φυσικής
προέλευσης και καλλυντικά, είτε πρόκειται
για συμπληρώματα διατροφής.







Τα επαγγελματικά δικαιώματα του 
Γεωπόνου-Αγροτεχνολόγου
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3. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Οι απόφοιτοι του ΤΓΑ ως πτυχιούχοι 5ετούς Τμήματος 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών έχουν όλα τα 
θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα 

απασχόλησης του γεωπόνου όπως αυτά υπάρχουν 
στην κείμενη νομοθεσία. 

Με την αποφοίτησή τους γίνονται μέλη του 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.∆. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α΄) 
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Επιπρόσθετα, είναι οι μοναδικοί γεωπόνοι με 
εξειδίκευση στις τεχνολογίες αιχμής που 

εφαρμόζονται στη γεωργική πράξη



Ευκαιρίες σταδιοδρομίας των αποφοίτων του ΤΓΑ

Στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών: ως επιτελικοί θα διαδραματίσουν 
πολύπλευρο και πολυδύναμο ρόλο

Στον τομέα ιδιωτικών επιχειρήσεων: οι νέες μορφές γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
οι γεωργικές βιομηχανίες, η εμπορία γεωργικών προϊόντων  αποτελούν θέσεις 
΄σταδιοδρομίας των αποφοίτων μας, καθώς με τις γνώσεις τους είναι απαραίτητοι 
για την κατάκτηση αγορών σε διεθνές επίπεδο

Στον Επαγγελματικό τομέα: οι απόφοιτοί μας με τα επιστημονικά και κοινωνικά 
προσόντα έχουν προτεραιότητα για την απασχόληση στην υπηρεσία του αγροτικού 
κόσμου.

Ο τομέας της διεθνούς τεχνικής συνεργασίας δίνει δυνατότητες σε αποφοίτους 
μας είτε μέσα στους διεθνείς οργανισμούς(FAO, UNESCO) είτε σε αναπτυσσόμενες 
χώρες να αξιοποιηθούν και να σταδιοδρομήσουν







Η πόλη της Λάρισας
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Η Λάρισα είναι η έδρα της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, αριθμεί 
144.651 μόνιμους κατοίκους, καταλαμβάνει 
έκταση περίπου 88 τ.χλμ. 
Αποτελεί σημαντικό εμπορικό κέντρο και κόμβο 
επικοινωνιών και συγκοινωνιών, ενώ η περιοχή 
φημίζεται για την αγροτική της παραγωγή 
καθώς βρίσκεται στην Θεσσαλική Πεδιάδα.
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https://www.facebook.com/agrtec.uth.gr



Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!

Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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