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Εισαγωγή 

 
Στην προσπάθεια να επιτευχθεί σύγκλιση των δομικών χαρακτηριστικών και τη διαμόρφωση ενός 

κοινού πλαισίου λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των κρατών μελών της Ε.Ε. 

είναι αναγκαία η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησής τους με 

σκοπό την επίτευξη της συγκρισιμότητας. 

 

Ο νόμος 3374/2005 για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση προβλέπει: 

• τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας, 

• τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας, και 

• τη σύσταση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (εφεξής Α.ΔΙ.Π.). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 § 2 του νόμου: «η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη 

και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των ιδρυμάτων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση 

τυχόν υφισταμένων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία τους 

στόχους και την αποστολή τους, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις διατάξεις της υφιστάμενης 

νομοθεσίας. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται από τα Ακαδημαϊκά 

ιδρύματα και την Πολιτεία τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου 

που επιτελούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους  να παρέχουν 

παιδεία υψηλού ποιοτικού επιπέδου». 

 

Υπεύθυνα Όργανα για τη Διασφάλιση της Ποιότητας ορίζονται κατά το νόμο: 

• σε επίπεδο Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (εφεξής ΜΟ.ΔΙ.Π.) η οποία έχει 

πάγιο χαρακτήρα (άρθρο 2 § 4), και 

• σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας και αποκλειστικά για τη διάρκεια της Εσωτερικής 

Αξιολόγησης, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (εφεξής ΟΜ.Ε.Α.) και, προκειμένου για 

ειδικές περιπτώσεις, οι Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης (εφεξής Ε.Ο.Α.) (άρθρο 5 § 2 & 3). 

 

Στο Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (εφεξής ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. ή 

Τμήμα) της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (εφεξής Σ.ΤΕ.Γ. ή Σχολή) του Ανωτάτου Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας (εφεξής Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ή Ίδρυμα) ορίστηκε, με την υπ’ 

αριθμό 12/02.11.11 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος αποτελούμενη 

από τους: 

• Ευστράτιο Γεωργόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, 

• Βασίλειο Δημόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή, και 

• Ανδρέα Μαγκλάρα, Σπουδαστή. 

 

Προκειμένου να γίνει αξιολόγηση του διδακτικού έργου, την 8
η
 - 10

η
 εβδομάδα κάθε εξαμήνου 

διανέμεται στους σπουδαστές/τριες ερωτηματολόγιο δομημένο από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος 

στο οποίο αποτυπώνουν τη γνώμη τους για σειρά παραμέτρων που αφορούν το μάθημα και τους 

διδάσκοντες.  Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και η βαθμολογική κλίμακα κάθε παραμέτρου 

ορίζεται από 1 (δυσαρέσκεια) έως 5 υψηλή ικανοποίηση).  Η διανομή των ερωτηματολογίων 

γίνεται με ευθύνη των διδασκόντων οι οποίοι, κατά τη συμπλήρωσή τους από τους 

σπουδαστές/τριες, δεν παραβρίσκονται στο χώρο.  Η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων γίνεται 

από τριμελή επιτροπή σπουδαστών/τριών, που τα παραδίδει στη Γραμματεία του Τμήματος σε 

κλειστό φάκελο. 
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Στο Τμήμα εφαρμόστηκε το Σύστημα Εσωτερικής Αξιολόγησης για πρώτη φορά κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-11.  Σκοπός ήταν η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η επισήμανση 

προβλημάτων και αδυναμιών, η υποβολή προτάσεων για την επίλυσή τους και η ανάδειξη των 

δυνατών σημείων του Τμήματος.  Τα παραπάνω θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση άποψης για τη 

λειτουργία του Τμήματος, στο σχεδιασμό για τη βελτίωση των λειτουργιών του και την 

αναβάθμιση του παρεχομένου εκπαιδευτικού προϊόντος στους σπουδαστές/στριες. 
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1. Παρουσίαση του Τµήµατος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

Το Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. προέρχεται από μετονομασία του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 

και Ανθοκομίας (εφεξής ΘΕ.Κ.Α.) και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 (Φ.Ε.Κ. 21
Α 

/09.02.2009).  Ανήκει στη Σ.ΤΕ.Γ. και καλύπτει τις εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας για την παραγωγή και διαχείριση των γεωργικών προϊόντων με έμφαση στις 

βιολογικές και ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειες οπωροκηπευτικών και ανθοκομικών 

φυτών.  Στην ίδια Σχολή ανήκουν και τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής (εφεξής Φ.Π.) και 

Τεχνολογίας Τροφίμων (εφεξής ΤΕ.ΤΡΟ.) 

 

1.1. Αποστολή του Τµήµατος 

Πρωταρχική αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε 

σπουδαστές/στριες για την απόκτηση επαρκούς επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης 

αλλά και η ανάπτυξη εφηρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο.  Στο πλαίσιο αυτής της 

αποστολής, το Τμήμα: 

• Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον Εκπαιδευτικό και Επιστημονικό τομέα που 

αναφέρονται στη Γεωπονική Επιστήμη και Τεχνολογία. 

• Δίνει έμφαση στις βιολογικές και ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας, ώστε να 

μειωθούν οι εισροές κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και να παραχθούν προϊόντα 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών. 

• Ενσωματώνει στο Πρόγραμμα Σπουδών του νέες καλλιέργειες με οικονομικό ενδιαφέρον και 

νέες μεθόδους παραγωγής. 

• Συνεργάζεται με τις γεωργικές παραγωγικές μονάδες και επαγγελματικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο γνωστικό του αντικείμενο. 

• Οργανώνει εφηρμοσμένη έρευνα για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης αλλά και για 

την εκπαίδευση των σπουδαστών/στριών του. 

 

 

1.2. ∆ιοικητική Οργάνωση του Τµήµατος 

Η οργανωτική διάρθρωση του Τμήματος αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 

Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (26415/Ε5, ΦΕΚ 373 -28/3/06).  Στο Τμήμα δεν λειτουργούν Τομείς ούτε 

Συμβούλιο λόγω περιορισμένου αριθμού μονίμων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

 

Τα Διοικητικά όργανα του Τμήματος είναι: 

• η Γενική Συνέλευση, και 

• ο Προϊστάμενος 

Ο τρόπος συγκρότησης των οργάνων αυτών αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. 

 

Το προσωπικό του Τμήματος είναι: 

• Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (εφεξής Ε.Π.), που διακρίνεται σε μόνιμο και σε έκτακτο 

(Εξωτερικοί Συνεργάτες).  Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται στις βαθμίδες:  

Καθηγητής/τρια, Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια, Επίκουρος Καθηγητής/τρια και 

Καθηγητής/τρια Εφαρμογών.  Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες διακρίνονται, ανάλογα με τα 

προσόντα τους, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες με πλήρη ή με ελλιπή προσόντα στη βαθμίδα 
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του Επίκουρου Καθηγητή/τριας και σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες με πλήρη ή ελλιπή 

προσόντα στη βαθμίδα του Καθηγητή/τριας Εφαρμογών. 

• Το Διοικητικό Προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος, που υπάγεται στο Γραμματέα του 

Ιδρύματος. 

• Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (εφεξής Ε.Τ.Π.). 

 

1.3. Μέσα και Υποδοµές 

Το Τμήμα στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (αποπεράτωσης 1988), σε μία έκταση 

105 στρεμμάτων, στην περιοχή του Ασπροχώματος και απέχει περίπου έξι (6) km από το κέντρο 

της Καλαμάτας.  Συνδέεται με την πόλη με ειδική συγκοινωνιακή γραμμή του αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. 

Καλαμάτας και κατά καιρούς με το σιδηρόδρομο. 

 

1.3.1. Αίθουσες διδασκαλίας 

Η Σ.ΤΕ.Γ. διαθέτει δώδεκα (12) αίθουσες στον 1
ο
 όροφο του κτιρίου και ένα αμφιθέατρο στο 

ισόγειο χωρητικότητας 100 περίπου σπουδαστών/στριών.  Οι δέκα (10) από τις αίθουσες αυτές 

είναι χωρητικότητας περίπου σαράντα (40) και οι άλλες δύο (2) περίπου ογδόντα (80) 

σπουδαστών/στριών.  Οι αίθουσες αυτές χρησιμοποιούνται από το Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. κατόπιν 

συνεννόησης με τα άλλα δύο Τμήματα της Σχολής.  Από τις αίθουσες αυτές, οι πέντε (5) καθώς και 

το αμφιθέατρο, είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα συστήματα προβολής ενώ όλες διαθέτουν άσπρο 

πίνακα, οθόνη προβολής και διαφανοσκόπια. 

 

1.3.2. Εργαστήρια 

Το Τμήμα έχει πρόσβαση σε δεκαπέντε (15) από τα Εργαστήρια που διαθέτει η Σ.ΤΕ.Γ. για την 

πρακτική και εργαστηριακή εξάσκηση των σπουδαστών/στριών του.  Σε δέκα (10) από αυτά 

προΐσταται μέλος Ε.Π. του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. και συγκεκριμένα στα: 

• Ανατομίας & Φυσιολογίας Φυτών 

• Εφηρμοσμένης Φυσιολογίας στην Ανθοκομία & Λαχανοκομία 

• Φυτοπαθολογίας & Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 

• Ζωικών Εχθρών 

• Λαχανοκομίας 

• Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Αυτοματισμών Θερμοκηπίων 

• Εδαφολογίας 

• Διαχείρισης Γεωργικών Υδάτινων Πόρων & Γεωργικού Περιβάλλοντος 

• Πληροφορικής 

• Γεωργικής Οικονομίας 

σε άλλα τέσσερα (4) μέλος Ε.Π. του τμήματος Φ.Π. και συγκεκριμένα στα: 

• Ανατομίας & Μορφολογίας Φυτών 

• Γενετικής Βελτίωσης & Βιομετρίας 

• Δενδροκομίας 

• Τυποποίησης Αγροτικών Προϊόντων 

ενώ στο 

• Οργανικής Χημεία 

μέλος Ε.Π. του Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ. 

Ταυτόχρονα μέλος Ε.Π. του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το Εργαστήριο 

• Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου 

το αντικείμενο του οποίου σύντομα θα ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 



 

 

7 

Τα περισσότερα Εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό κατάλληλο για την εκπλήρωση του 

σκοπού τους.  Αρκετά Εργαστήρια διαθέτουν αναλυτικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας ικανό 

να υποστηρίξει υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα σε ποικίλα ερευνητικά πεδία της 

γεωπονικής επιστήμης.  Ενδεικτικά αναφέρονται: συστήματα αέριας και υγρής χρωματογραφίας, 

ιοντικός χρωματογράφος, φασματοφωτόμετρο UV-VIS, λυοφιλιωτής, όργανα μέτρησης υφής, 

χρωματόμετρα, όργανο δημιουργίας κενού, καταψύκτης βιολογικών δειγμάτων, φυγόκεντροι, 

σύστημα ατομικής απορρόφησης με φούρνο φλόγας και γραφίτη, συσκευή προσδιορισμού ολικού 

αζώτου κατά Kjeldahl (συσκευή υγρής καύσης και απόσταξης), ξηραντήρια, πυριαντήριο, θάλαμοι 

ελεγχόμενων συνθηκών, θάλαμοι ανάπτυξης φυτών, ψυκτικοί θάλαμοι, τράπεζες νηματικής ροής 

αέρα και εστίες απαγωγής αερίων. 

 

 

1.3.3. Θερµοκήπια 

Το Τμήμα διαθέτει έντεκα (11) θερμοκήπια συνολικής έκτασης 2.400 m
2
 πλήρως εξοπλισμένα με 

σύγχρονα συστήματα ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και εγκαταστάσεις 

διαφόρων τύπων υδροπονικών καλλιεργειών.  Στα θερμοκήπια αυτά που η διαχείριση τους γίνεται 

σε συνεργασία με το Τμήμα Φ.Π., βρίσκονται συνεχώς σε εξέλιξη κηπευτικές και ανθοκομικές 

καλλιέργειες για την άσκηση των σπουδαστών στις καλλιεργητικές τεχνικές.  Ταυτόχρονα τα 

θερμοκήπια χρησιμοποιούνται από τους σπουδαστές/στριες για την εκπόνηση πτυχιακών 

εργασιών, πρακτικών ασκήσεων αλλά και για τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Ε.Π. του 

Τμήματος. 

 

1.3.4.  Εντοµοτροφείο 

Το Τμήμα διαθέτει εντομοτροφείο εμβαδού περίπου 100 m
2
 με πέντε θαλάμους ελεγχομένων 

συνθηκών για την εκτροφή επιβλαβών και ωφέλιμων εντόμων γεωργικού ενδιαφέροντος.  Στο 

χώρο πραγματοποιούνται μελέτες της βιοοικολογίας των εντόμων στο πλαίσιο των πτυχιακών 

εργασιών και της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών/στριών αλλά και των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των μελών Ε.Π. του Τμήματος. 

 

1.3.5. Άλλες Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις 

Για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, το Τμήμα έχει πρόσβαση σε: 

• οπωρώνα με όλα τα, συνήθη για τον ελλαδικό χώρο, καλλιεργούμενα δένδρα, 

• ελαιώνα, και 

• αμπελώνα με μεγάλο αριθμό ελληνικών και ξένων ποικιλιών αμπελιών. 

 

1.3.6. Πιστοποιηµένο Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου 

Το Τμήμα έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας 

Ελαιολάδου της Σ.ΤΕ.Γ.  Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα του ελαιολάδου 

και σκοπός του είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους σπουδαστές/στριες των Τμημάτων 

της Σ.ΤΕ.Γ., στους αποφοίτους αλλά και άλλους ενδιαφερομένους του ιδιωτικού και δημόσιου 

τομέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ελαιολάδου.  Ταυτόχρονα προβλέπεται η συμμετοχή 

του σε ερευνητικά προγράμματα σε θέματα σύνδεσης των καλλιεργητικών τεχνικών αλλά και των 

περιβαλλοντικών συνθηκών με την ποιότητα του ελαιολάδου. 
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1.3.7.  ∆ιοικητικές Εγκαταστάσεις 

Η Γραμματεία του Τμήματος είναι εγκατεστημένη στον κοινό χώρο μαζί με τις Γραμματείες των 

άλλων Τμημάτων της Σχολής.  Εξυπηρετεί τους σπουδαστές/στριες Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή μεταξύ 12:00 και 14:00.  Η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, αιτήσεων για 

πιστοποιητικά κ.α. γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας. 

 

Όλα τα μόνιμα μέλη Ε.Π. διαθέτουν προσωπικά γραφεία επαρκώς επιπλωμένα και εξοπλισμένα με 

τηλεφωνικές συνδέσεις, προσωπικούς Η/Υ συνδεδεμένους με το διαδίκτυο και προσωπικά e-mail.  

Οι δραστηριότητες του εκτάκτου Ε.Π. υποστηρίζονται από τα γραφεία που υπάρχουν σε όλα τα 

Εργαστήρια και είναι εξοπλισμένα με παρόμοιο εξοπλισμό. 

 

1.4. Στελέχωση του Τµήµατος 

Η στελέχωση του Τμήματος με μόνιμο Ε.Π. γίνεται με βάση τη νομοθεσία που διέπει την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Οι ανάγκες του Τμήματος σε προσωπικό καταγράφονται από τη Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος, υποβάλλονται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος και προωθούνται προς 

έγκριση προς στο Υπουργείο. 

 

1.4.1.  Μόνιµο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Το Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 στελεχωνόταν από εννέα (9) μέλη μονίμου Ε.Π. όλων 

των βαθμίδων και συγκεκριμένα, τρεις (3) Καθηγητές, δύο (2) Αναπληρωτές Καθηγητές, δύο (2) 

Επίκουρους Καθηγητές και δύο (2) Καθηγητές Εφαρμογών.  Εκκρεμεί ο διορισμός ενός (1) 

Καθηγητή Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία» (ο οποίος πραγματοποιήθηκε 

τελικά τον Ιανουάριο του 2012) και βρίσκεται σε εξέλιξη μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή με 

γνωστικό αντικείμενο «Ανθοκομία – Κηποτεχνία» και μία θέση Καθηγητή Εφαρμογών με 

ειδικότητα «Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες και Ανθοκομία».  Το μόνιμο Ε.Π. του Τμήματος κάλυψε 

σε εβδομαδιαία βάση συνολικό αριθμό 56 διδακτικών ωρών στο σύνολο των 291 του Τμήματος.  

Τα μέλη του μονίμου Ε.Π. του Τμήματος, η βαθμίδα τους και το Γνωστικό τους Αντικείμενο 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. του Παραρτήματος Ι. 

 

Το εκπαιδευτικό έργο υποβοηθήθηκε από συνολικά έξι (6) μόνιμα μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 

Ιδρύματος και συγκεκριμένα: 

• πέντε (5) μέλη του Τμήματος Φ.Π., 

• ένα (1) του Τμήματος ΤΕ.ΤΡΟ., και 

• ένα (1) του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (εφεξής Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.). 

Τα μέλη του μονίμου Ε.Π. άλλων Τμημάτων κάλυψαν συνολικά σε εβδομαδιαία βάση αριθμό 18 

διδακτικών ωρών.  Τα μέλη του μονίμου Ε.Π. των άλλων Τμημάτων που συμμετείχαν στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος, η βαθμίδα και το γνωστικό τους αντικείμενο δίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 2. του Παραρτήματος Ι.   

 

 

1.4.2.  Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος, προσελήφθησαν με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, Εξωτερικοί Συνεργάτες οι 

οποίοι ανάλογα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και το έργο που προσφέρουν κατατάσσονται σε 

βαθμίδες Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με πλήρη ή ελλιπή προσόντα.  Συνολικά 

προσελήφθησαν: 



 

 

9 

• σαράντα (40), κατά το χειμερινό, και 

• είκοσι έξι (26) κατά το εαρινό 

εξάμηνο. 

Το έκτακτο Ε.Π. κάλυψε συνολικά σε εβδομαδιαία βάση αριθμό 217 διδακτικών ωρών.  Ο αριθμός, 

η βαθμίδα και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των Εξωτερικών Συνεργατών δίνονται στον 

Πίνακα 3. του Παραρτήματος Ι. 

 

Η συμμετοχή των μονίμων μελών Ε.Π. του Τμήματος, των άλλων Τμημάτων της Σχολής και του 

Ιδρύματος καθώς και του Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη διδακτική δραστηριότητα του 

Τμήματος σε εβδομαδιαία βάση δίνεται στο Διάγραμμα 1.4.2.1. 

 

 

1.4.3.  Ειδικό Τεχνικό και ∆ιοικητικό Προσωπικό 

Το Τμήμα διαθέτει τρία μέλη Ε.Τ.Π. για την υποστήριξη της λειτουργίας των Εργαστηρίων στα 

αντικείμενα: 

• Φυτοπροστασίας, 

• Λαχανοκομίας, και Γενετικής Βελτίωσης 

• Εδαφολογίας 

 

Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος έχει διατεθεί από το Ίδρυμα ένας (1) διοικητικός 

υπάλληλος. 

 

Το Ειδικό Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό δίνεται στον Πίνακα 4. Παράρτημα Ι. 

 

 

19%

6%

75%

Ε.Π. ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α.

Ε.Π. άλλων Τμημάτων

έκτακτο Ε.Π.

 
 

Διάγραμμα 1.4.2.1.  Κατανομή της συμμετοχής των μελών των διαφόρων κατηγοριών Ε.Π. στην 

διδασκαλία των Θεωρητικών μαθημάτων και την πραγματοποίηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων 

του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 
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1.5.  Σπουδαστικό ∆υναµικό 

Σπουδαστές/στριες του Τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι όσοι εγγράφονται στο 

Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη.  Οι σπουδαστές/στριες διατηρούν τη 

σπουδαστική τους ιδιότητα μέχρι την απόκτηση του πτυχίου. 

 

 

1.5.1.  Εισαγωγή Σπουδαστών/στριών 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν: 

• όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Πίνακα Επιτυχόντων των Πανελληνίων Εξετάσεων από το 2
ο
 

(Θετικών Επιστημών) και το 4
ο
 (Τεχνολογίας) επιστημονικό πεδίο, 

• πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ποσοστό 4% του συνολικού 

αριθμού των εισακτέων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις που διεξάγει το ίδιο το Τμήμα στα 

μαθήματα Γενική Λαχανοκομία, Γενική Ανθοκομία και Αρχές Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

Φυτών,  

• σπουδαστές/στριες με μεταγραφή από άλλο, συναφούς αντικειμένου, Τεχνολογικό Ίδρυμα, 

και 

• άλλους τρόπους εισαγωγής (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Αθλητές, Τέκνα Ελλήνων του 

Εξωτερικού, Διακρατικές Συμφωνίες, κ.λπ.). 

 

Οι πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει να συγκεντρώσουν 

βαθμολογία πάνω από τη βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων 

και ο αριθμός των μαθημάτων που χρεώνονται ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος αφού εξετασθεί 

η συνάφεια και το ποσοστό κάλυψης της ύλης που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. σε σχέση με τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει οι πτυχιούχοι για τη 

λήψη του πρώτου τίτλου σπουδών τους. 

 

Οι σπουδαστές/στριες πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο.  Η ανανέωση της 

εγγραφής και οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά, μια εβδομάδα πριν την έναρξη των 

μαθημάτων κάθε εξαμήνου.  Σε περίπτωση μη ανανέωσης της εγγραφής ισχύουν όσα 

προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος.  Μη ανανέωση εγγραφής για δύο 

(2) συνεχόμενα ή συνολικά τρία (3), εξάμηνα οδηγεί σε αφαίρεση της ιδιότητας του 

σπουδαστή/στριας και διαγραφή από το Μητρώο του Τμήματος. 

 

1.5.2. Σύνθεση Σπουδαστικού Πληθυσµού 

Ο συνολικός αριθμός των σπουδαστών/στριών που ενεγράφησαν στο Τμήμα τη δεκαετία (2001 - 

2010) ανήλθε σε 1.580.  Η κατανομή τους ανά ακαδημαϊκό έτος δίνεται στο Διάγραμμα 1.5.2.1. και 

αναλυτικά των σπουδαστών και σπουδαστριών στο Διάγραμμα 1.5.2.2. (αναλυτικότερα στοιχεία 

στον Πίνακα 1. του Παραρτήματος ΙΙ) απ’ όπου προκύπτει ότι: 

• Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 ενεγράφονταν στο Τμήμα κατά μέσον όρο περισσότεροι 

από 260 σπουδαστές/στριες ανά έτος. 

• Από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 και μετά, υπήρξε δραματική μείωση του αριθμού των 

εισαχθέντων σπουδαστών/στριών σε ποσοστό περίπου 90% σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής 

της βάσης του δέκα ως ελάχιστη βαθμολογία για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Με την κατάργησή του μέτρου αυτού, το 2010-11, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επανήλθε 

σε φυσιολογικά επίπεδα. 

• Το Τμήμα επιλέγεται περισσότερο από σπουδάστριες παρά από σπουδαστές. 
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Η κατανομή με βάση τον τρόπο εισαγωγής των σπουδαστών/στριών στο Τμήμα κατά τη δεκαετία 

2001 - 2010 δίνεται στο Διάγραμμα 1.5.2.3. (αναλυτικότερα στοιχεία στον Πίνακα 2. του 

Παραρτήματος ΙΙ), απ’ όπου προκύπτει ότι: 

• ο κύριος τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών/στριών (93,6%) στο Τμήμα γίνεται μέσω των 

Πανελληνίων Εξετάσεων, και 

• σε πολύ μικρότερο βαθμό με τους άλλους τρόπους εισαγωγής. 

 

Στο Τμήμα έχουν εγγραφεί την τελευταία δεκαετία είκοσι (20) αλλοδαποί σπουδαστές/στριες  

προερχόμενοι από πέντε (5) διαφορετικές χώρες.  Σε ποσοστό 70% οι αλλοδαποί 

σπουδαστές/στριες προέρχονταν από την Αλβανία και σε μικρότερα ποσοστά από την Κύπρο, τη 

Ρουμανία, την Βουλγαρία και τα Αυτόνομα Παλαιστινιακά Εδάφη.  Οι εγγραφές των αλλοδαπών 

σπουδαστών/στριών ανά ακαδημαϊκό έτος και χώρα προέλευσης δίνεται στον Πίνακα 3. του 

Παραστήματος ΙΙ. 

 

Η κατανομή της εξέλιξης των σπουδαστών/στριών που ενεγράφησαν στο Τμήμα κατά την 

τελευταία δεκαετία (2001 - 2010) δίνεται στο Διάγραμμα 1.5.2.4. (αναλυτικότερα στοιχεία στον 

Πίνακα 4. του Παραρτήματος ΙΙ), απ’ όπου προκύπτει ότι: 

• ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 59 % εγκατέλειψε οριστικά, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές 

τους στο Τμήμα, 

• ένα ποσοστό της τάξης του 12 % αποφοίτησε, και 

• το υπόλοιπο 29 % συνεχίζει τις σπουδές του στο Τμήμα. 

 

Από τους/τις συνολικά 462 σπουδαστές/στριες που συνθέτουν το σπουδαστικό πληθυσμό του 

Τμήματος: 

• το 41,1 % βρίσκεται σε κανονικό εξάμηνο, και 

• το 58,9 % βρίσκεται «επί πτυχίω» έχοντας ξεπεράσει το 8
ο
 εξάμηνο σπουδών. 
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Διάγραμμα 1.5.2.1.  Αριθμός εισαχθέντων σπουδαστών/στριών στο Τμήμα 

ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. ανά ακαδημαϊκό έτος κατά τη δεκαετία 2001 - 2010 
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Διάγραμμα 1.5.2.2.  Αριθμός σπουδαστών – σπουδαστριών εισαχθέντων στο Τμήμα 

ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. ανά ακαδημαϊκό έτος κατά τη δεκαετία 2001 - 2010 
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Διάγραμμα 1.5.2.3.  Κατανομή των εγγεγραμμένων σπουδαστών/στριών στο Τμήμα 

με βάση τον τρόπο εισαγωγής τους κατά τη δεκαετία 2001 - 2010 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.5.2.4.  Κατανομή των εγγεγραμμένων σπουδαστών/στριών στο Τμήμα 

με βάση την εξέλιξή τους κατά τη δεκαετία 2001 - 2010 
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1.6. Πρόγραµµα Σπουδών 

Οι αρχές που διέπουν τα Προγράμματα Σπουδών της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

καθορίζονται από το Υπουργείο και την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από την Υπουργική 

Απόφαση 46350/Ε5 (ΦΕΚ 625/τ. Β/18.05.2006).  Σύμφωνα με τις αρχές της αξιολόγησης ένα 

Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Π.Σ.) οφείλει να είναι: 

• σχετικό με τις ανάγκες της κοινωνίας, 

• συνεπές σε σχέση με τους τεθέντες εκπαιδευτικούς στόχους, τις ανάγκες των 

σπουδαστών/στριών και το όραμα του Ιδρύματος, 

• αποτελεσματικό όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς στόχους, την εκπαιδευτική διαδικασία 

(διδασκαλία) και το εκπαιδευτικό υλικό, και 

• προσαρμοσμένο στη σύγχρονη Επιστήμη και Τεχνολογία. 

 

Το Π.Σ. του Τμήματος έχει διαμορφωθεί ώστε να συμβάλλει στην αρτιότερη κατάρτιση των 

σπουδαστών/στριών και στην εκπλήρωση των σκοπών του Τμήματος και διαμορφώθηκε με την 

αλλαγή της ονομασίας του Τμήματος από Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

(ΘΕ.Κ.Α.) σε Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α.) και 

τέθηκε σε εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εφεξής. Ειδικότερα, με το Π.Σ. 

επιδιώκεται: 

• η μετάδοση γνώσεων και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στους σπουδαστές/στριες σε θέματα 

που αφορούν τα επιστημονικά αντικείμενα του ευρύτερου γνωστικού πεδίου του Τμήματος, 

• η εξοικείωση των σπουδαστών/στριών με τους τρόπους αναζήτησης της επιστημονικής 

γνώσης, και 

• η απόκτηση εμπειριών και ανάπτυξη δεξιοτήτων στα σχετικά επιστημονικά αντικείμενα. 

Για κάθε μάθημα που διδάσκεται στο Τμήμα η διδακτέα ύλη αναπροσαρμόζεται συνέχεια βάσει 

των εξελίξεων της επιστήμης με ευθύνη του υπεύθυνου μόνιμου καθηγητή.  Ιδιαίτερη σημασία 

δίνεται στο να μην παρατηρούνται επικαλύψεις ή κενά μεταξύ των μαθημάτων και η έκταση της 

ύλης να είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των σπουδαστών/στριών. 

 

Το Π.Σ. ακολουθεί τους γενικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Διδακτικών 

Μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS), και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία 

υλοποίησης του Παραρτήματος Διπλώματος,  με στόχο το Τμήμα να αποκτήσει σύντομα την 

πιστοποίηση ECTS. 

 

Το Π.Σ. στην ελληνική και αγγλική γλώσσα περιέχεται στον Οδηγό Σπουδών του Ιδρύματος που 

διανέμεται από το Γραφείο Διασύνδεσης, είναι δε αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

1.6.1. ∆ιάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών 

Η διάρκεια των σπουδών είναι τετραετής και οργανώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά 

τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδαστές/στριες παρακολουθούν Θεωρητικά και 

Εργαστηριακά μαθήματα, Ασκήσεις Πράξεις, Σεμινάρια και εκπονούν Μελέτες.  Το τελευταίο (8
ο
) 

εξάμηνο οι σπουδαστές/στριες πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα και ταυτόχρονα 

εκπονούν την Πτυχιακή τους Εργασία.  Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων πραγματοποιούνται 

επισκέψεις σε γεωργικές και αγροτοβιομηχανικές μονάδες ενώ επίσης οργανώνονται εκδρομές και 

επισκέψεις σε επιχειρήσεις και Ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και 

σε Ιδρύματα Γεωργικής Έρευνας. 
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1.6.2. Μαθήµατα 

Οι σπουδαστές/στριες χρεώνονται κατά τα επτά (7) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα με συνολικά 

τριάντα εννιά (39) Υποχρεωτικά Μαθήματα (εφεξής ΥΜ) που πιστώνονται με συνολικά διακόσιες 

δέκα (210) πιστωτικές μονάδες. Επιπλέον οι σπουδαστές/στριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

και επιπλέον Θεωρητικά Προαιρετικά Μαθήματα (εφεξής ΠΜ), από μια λίστα επιλογής χωρίς να 

πιστώνονται όμως επιπλέον πιστωτικές μονάδες. Δεν υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθμός 

προαιρετικών μαθημάτων που απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί με επιτυχία 

κάποιος σπουδαστής/στρια προκειμένου να δικαιούται να λάβει Πτυχίο.   

 

Τα περισσότερα μαθήματα είναι Μικτά, δηλαδή περιλαμβάνουν Θεωρία, Ασκήσεις Πράξης και 

Εργαστηριακές Ασκήσεις. Η Θεωρία και οι Ασκήσεις Πράξης (που ανήκουν στο θεωρητικό μέρος 

του μαθήματος) αποτελεί το 50% και οι Εργαστηριακές Ασκήσεις το 50% του συνόλου της τελικής 

βαθμολογίας του μαθήματος. 

 

Τα ΥΜ διακρίνονται σε τέσσερεις (4) κατηγορίες και συγκεκριμένα: 

• Μάθημα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) που βοηθούν τους σπουδαστές/στριες να αποκτήσουν 

βασικές πανεπιστημιακές γνώσεις στα κύρια γνωσιολογικά πεδία των θετικών επιστημών. 

• Μάθημα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) που εστιάζουν στις βασικές πανεπιστημιακές γνώσεις του 

γεωπονικού πεδίου. 

• Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ) που εξειδικεύουν στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 

• Μάθημα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ) που 

παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε αντικείμενα που σχετίζονται και συμπληρώνουν τα 

γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 

 

Οι τίτλοι των μαθημάτων κατά κατηγορία δίνονται στον Πίνακα 1.6.2.1. 

 

Πίνακας 1.6.2.1.  Οι τίτλοι των Μαθημάτων (κατά κατηγορία) του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

 

Κατηγορία 

Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος 
  

ΜΓΥ • Μαθηματικά 

• Φυσική – Αγρομετεωρολογία 

• Χημεία 

• Αρχές Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών 

• Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 

• Αρχές Γεωργικής Μηχανολογίας-Γεωργικά Μηχανήματα 

• Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία 

• Βιοστατιστική - Γεωργικός Πειραματισμός 

 

ΜΕΥ • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 

• Μορφολογία και Ανατομία Φυτών 

• Εδαφολογία 

• Γενική Ανθοκομία 

• Συστηματική Βοτανική - Ζιζανιολογία 

• Γενική Λαχανοκομία 

• Φυσιολογία Φυτών 

• Φυτοπαθολογία 

• Γεωργική Εντομολογία – Ζωολογία 

• Αρχές Διαχείρισης Υδατικών Πόρων- Αρδεύσεις-Στραγγίσεις 
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• Γεωργική Γενετική 

• Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία 

• Βελτίωση Φυτών 

• Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί - Τυποποίηση Γεωργικών Προϊόντων 

• Σεμινάριο Τελειοφοίτων 

• Επιλογής Υποχρεωτικό από την Ομάδα ΙΙ 

− Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 

− Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

− Γεωργική Οικολογία 

− Αγγλική Ορολογία 

• Επιλογής Υποχρεωτικό από την Ομάδα ΙΙΙ 

− Λαχανοκομία Υπαίθρου 

− Γεωργική Βιοτεχνολογία 

− Καλλιέργεια Εδώδιμων Μανιταριών 

− Τεχνολογία Παραγωγής Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

& Σποροπαραγωγή 

 

ΜΕ • Πρότυπα, Κανόνες και Πιστοποίηση Βιολογικής και Ολοκληρωμένης 

Γεωργίας 

• Τεχνολογία Θερμοκηπίων 

• Ειδική Λαχανοκομία Ι 

• Φυτά Εσωτερικών Χώρων - Δρεπτά Άνθη 

• Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ 

• Καλλωπιστικά Φυτά Πάρκων και Δενδροστοιχιών 

• Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους 

• Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου 

• Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα - Βιολογικά Σκευάσματα 

• Βιολογική και Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών, Ασθενειών και 

Ζιζανίων 

 

ΔΟΝΑ • Γεωργική Οικονομία 

• Αγροτική Πολιτική 

• Οργάνωση Διαχείριση Γεωργικών Επιχειρήσεων - Τεχνικοοικονομική 

Ανάλυση (ΟΔΓΕ) 

• Επιλογής Υποχρεωτικό από την Ομάδα Ι (ΔΟΝΑ): 

− Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων 

− Γεωργικοί Συνεταιρισμοί/Γεωργική Κοινωνιολογία 

− Φιλοσοφία των Επιστημών 

− Διδακτική των Τεχνολογικών Γεωπονικών Μαθημάτων 
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ΠΜ • Οποιοδήποτε μάθημα (μόνο το θεωρητικό μέρος) από τα 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής που δεν έχει επιλέξει ο 

σπουδαστής/στρια. 

• Οποιοδήποτε μάθημα (μόνο το θεωρητικό μέρος) από τα άλλα 

Τμήματα της Σ.ΤΕ.Γ. 

 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατανόηση του περιεχομένου ενός μαθήματος προϋποθέτει την 

επιτυχή παρακολούθηση κάποιου ή κάποιων άλλων μαθημάτων.  Για το λόγω αυτό σε οκτώ (8) 

περιπτώσεις έχουν οργανωθεί αλληλουχίες μαθημάτων.  Οι σπουδαστές/στριες για να δηλώσουν 

το εξαρτώμενο μάθημα πρέπει προηγουμένως να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το/τα 

προαπαιτούμενο/να.  Οι αλληλουχίες μαθημάτων δίνονται στον Πίνακα 1.6.2.2. 

 

Πίνακας 1.6.2.2.  Αλληλουχίες μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

 

α/α Εξαρτώμενο Μάθημα Προαπαιτούμενο/να Μάθημα/τα 
   

1. Φυσιολογία Φυτών Μορφολογία και Ανατομία Φυτών 

2. Γονιμότητα Εδαφών - Λιπασματολογία Εδαφολογία 

3. Εφαρμοσμένη Εδαφολογία Εδαφολογία 

4. Βελτίωση Φυτών Γεωργική Γενετική 

5. Ειδική Λαχανοκομία Ι Γενική Λαχανοκομία 

6. Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ Γενική Λαχανοκομία 

7. Φυτά Εσωτερικών Χώρων - Δρεπτά Άνθη Γενική Ανθοκομία 

8. 
Βιολογική και Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση 

Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων 

Φυτοπαθολογία 

& 

Γεωργική Εντομολογία – Ζωολογία 

 

 

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων κάθε κατηγορίας, η κατανομή τους στα εξάμηνα σπουδών 

και οι συνολικές πιστωτικές μονάδες ανά κατηγορία δίνεται στον Πίνακα 1.6.2.3. 

 

Πίνακας 1.6.2.3.  Συνολικός αριθμός των μαθημάτων κάθε κατηγορίας και η κατανομή τους στα 

εξάμηνα σπουδών 

 

Κατηγορία 

Εξάμηνο 

Συνολικά 

Πιστωτικές 

Μονάδες Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 
          

ΜΓΥ 5 2 1     8 38 

ΜΕΥ 1 4 3 3 2 1 3 17 96 

ΜΕ   2 2 2 3 1 10 58 

ΔΟΝΑ    1 1 1 1 4 18 
          

Συνολικά 6 6 6 6 5 5 5 39 210 

 

 

Η κατανομή των μαθημάτων στα επτά (7) εξάμηνα σπουδών παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

Πίνακα 1. του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
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1.6.3.  Πρακτική Άσκηση 

 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των Τ.Ε.Ι. (1404/83) η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών/στριών 

στο Επάγγελμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών, προβλέπεται από τον Κανονισμό 

Σπουδών  του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας (Ε5/171 ΦΕΚ 160 16.02.00) και έχει 6μηνη διάρκεια. 

 

Κατά την Πρακτική τους Άσκηση στο Επάγγελμα οι σπουδαστές/στριες εκπαιδεύονται για έξι (6) 

μήνες σε επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα, δημόσιους φορείς και ερευνητικά ιδρύματα, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Προϋπόθεση είναι οι σπουδαστές/στριες να βρίσκονται 

στο τελευταίο (8
ο
) εξάμηνο των σπουδών τους και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 

2/3 του συνόλου των μαθημάτων του Π.Σ. και τουλάχιστον τα 2/3 των ΜΕ. 

 

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.  Ενδεικτικοί 

δυνητικοί φορείς του Δημόσιου Τομέα αποτελούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Τμήματα Γεωπονικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 

Έρευνας, Γεωτεχνικές Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ.  Αντίστοιχοι φορείς του Ιδιωτικού 

Τομέα είναι επιχειρήσεις όπως φυτώρια, καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, γεωργικοί 

συνεταιρισμοί κ.λπ.  Στο χώρο της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να υπάρχει επιβλέπων Γεωπόνος ή 

Τεχνολόγος Γεωπονίας.  Ένας μικρός αριθμός σπουδαστών/στριών πραγματοποιεί Πρακτική 

Άσκηση είτε στην Υπηρεσία του Αγροκτήματος στο Ίδρυμα, πραγματοποιώντας γεωργικές εργασίες 

στις καλλιέργειες της Σχολής είτε σε Εργαστήρια συμμετέχοντας υποστηρικτικά στις ερευνητικές 

δραστηριότητες των μελών Ε.Π. 

 

Η επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών/στριών χρεώνεται σε μόνιμο μέλος Ε.Π. του 

Τμήματος.  Οι σπουδαστές/στριες λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση και τους παρέχεται 

ασφαλιστική κάλυψη. 

 

Η Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση δίνει έμφαση στην Πρακτική Άσκηση διότι είναι ο 

συνδετικός κρίκος της εκπαίδευσης με την παραγωγή.  Κατά τη διάρκειά της οι σπουδαστές/στριες 

εξοικειώνονται με οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες 

εργασίας και εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στην πράξη.  Η Πρακτική Άσκηση δεν 

θεωρείται τυπικό μάθημα, χρεώνεται όμως με 10 πιστωτικές μονάδες και θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.  Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής της οι 

σπουδαστές/στριες συμπληρώνουν σε ειδικό βιβλίο τις καθημερινές τους δραστηριότητες τις 

οποίες αξιολογεί ο άμεσος προϊστάμενος στο χώρο της εργασίας.  Το βιβλίο ελέγχεται από το 

επιβλέπων μέλος Ε.Π. το οποίο και αξιολογεί την επίδοση του σπουδαστή/στριας. 

 

1.6.4. Πτυχιακή Μελέτη 

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Μελέτης γίνεται κατά το τελευταίο (8
ο
) εξάμηνο παράλληλα με την 

Πρακτική Άσκηση, δεν χρεώνεται με ώρες διδασκαλίας, πιστώνεται όμως με 20 πιστωτικές 

μονάδες. 

 

Η επιλογή του θέματος γίνεται από τον ίδιο τον σπουδαστή/στρια με βάση τα ενδιαφέροντά 

του/της, είτε επιλέγεται από μια σειρά θεμάτων που προτείνονται από τους διδάσκοντες μέλη του 

μονίμου ή του έκτακτου Ε.Π.  Σ΄ όλες τις περιπτώσεις επιβλέπων είναι κάποιο μέλος του μονίμου 

Ε.Π. αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με κάποιο μέλος του εκτάκτου Ε.Π.  Το θέμα της Πτυχιακής 
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Μελέτης εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος ή από τον Προϊστάμενο μετά από σχετική 

εξουσιοδότηση της Γ.Σ.  Ο καθορισμός του θέματος γίνεται έτσι ώστε να: 

• ενδιαφέρει το σπουδαστή/στρια, 

• να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση στοιχείων, και 

• να παρουσιάζει ένα μικρό έστω βαθμό πρωτοτυπίας στο χώρο του Ιδρύματος ώστε να μην 

αποτελεί επανάληψη άλλης μελέτης. 

Η μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων ή 

βιβλιογραφικών στοιχείων ή και τα δύο. 

 

Κατά την εκπόνηση της πτυχιακής του μελέτης, ο σπουδαστής/στρια ασκείται στην έρευνα της 

βιβλιογραφίας, το σχεδιασμό και εκτέλεση πειραμάτων, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

και στην σύνταξη και παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εργασίας με αυστηρά επιστημονικό τρόπο.  

Φιλοσοφία και πολιτική του Τμήματος είναι οι Πτυχιακές Μελέτες να περιλαμβάνουν, αν όχι εξ’ 

ολοκλήρου, τουλάχιστον κατά ένα μέρος τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση πειραματικών 

δεδομένων.  Παρ’ όλα αυτά μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 27% είναι πειραματικές και οι 

υπόλοιπες βιβλιογραφικές. 

 

Η Πτυχιακή Μελέτη παρουσιάζεται από τον σπουδαστή/στρια σε ανοιχτή συνεδρίαση και 

αξιολογείται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του μονίμου ή και του 

εκτάκτου Ε.Π., σχετικά με το αντικείμενο. 

 

Συχνά τα αποτελέσματα καλών πτυχιακών εργασιών δημοσιεύονται ή παρουσιάζονται σε 

επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με τη συμμετοχή και των σπουδαστών/στριών.  Την τελευταία 

δεκαετία ο συνολικός αριθμός των πτυχιακών εργασιών που κατέληξαν να δημοσιευθούν σε 

περιοδικά ή να παρουσιασθούν σε συνέδρια ανήλθε στο 3% του συνόλου ή περίπου στο 10% των 

πειραματικών. 

 

1.6.5.  Φόρτος Εργασίας 

Ο Φόρτος Εργασίας εκφράζει σε ώρες την εβδομαδιαία προσπάθεια των σπουδαστών/στριών να 

ανταποκριθούν στις σπουδαστικές τους υποχρεώσεις.  Στο Φόρτο Εργασίας περιλαμβάνεται η 

παρακολούθηση των Θεωρητικών μαθημάτων, των Ασκήσεων Πράξης, ή των Εργαστηριακών 

Ασκήσεων, των ατομικών εργασιών και της τελικής αξιολόγησης.  Ο Φόρτος Εργασίας (ΦΕ) 

υπολογίζεται από τη σχέση:  ΦΕ = 3xΘ + 1xΑΠ + 1xΕ,  όπου: Θ: οι εβδομαδιαίες ώρες  του 

Θεωρητικού Μαθήματος, ΑΠ: οι εβδομαδιαίες ώρες Ασκήσεων Πράξης, και Ε: οι εβδομαδιαίες 

ώρες των Εργαστηριακών Ασκήσεων. 

 

Ο εβδομαδιαίος Φόρτος Εργασίας των σπουδαστών/στριών του Τμήματος ανέρχεται, ανάλογα με 

το εξάμηνο, από 52 έως 56 ώρες και αναλυτικά ανά μάθημα δίνεται στον Πίνακα 1. του 

Παραρτήματος ΙΙΙ. 

 

1.7. Οργάνωση και Εφαρµογή του ∆ιδακτικού Έργου 

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου καλύπτουν δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες (με την 

προηγούμενη νομοθεσία κάλυπταν δεκαπέντε (15) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες) και γίνονται 

βάσει του εβδομαδιαίου Π.Σ.. 

 

Οι διαλέξεις των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας και 

στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση πολυμέσων.  Οι Ασκήσεις Πράξης είναι ένας τρόπος 

υποβοήθησης των σπουδαστών/στριών για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου του 

μαθήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν είτε διαλέξεις σε πρακτικά θέματα είτε την εκπόνηση 
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εργασιών ή μελετών σε συγκεκριμένα πρακτικά θέματα.  Κατά την κρίση του καθηγητή, η 

συμμετοχή των σπουδαστών/στριών στις Ασκήσεις Πράξης μπορεί να αξιολογηθεί μέχρι και το 25% 

της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.  Η παρουσία των σπουδαστών/στριών τόσο στα 

θεωρητικά μαθήματα όσο και στις Ασκήσεις Πράξης είναι ελάχιστη μολονότι από τη νομοθεσία 

είναι υποχρεωτική. 

 

Τα περισσότερα μαθήματα έχουν Εργαστηριακές Ασκήσεις ως συμπλήρωμα της διδασκαλίας τους.  

Στις Εργαστηριακές Ασκήσεις οι σπουδαστές/στριες καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις 

γνώσεις που παίρνουν από το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος.  Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις 

πραγματοποιούνται στα εργαστήρια, στους αγρούς, ή στα θερμοκήπια της Σχολής.  Ο αριθμός τους 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δέκα (10) και εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός 

επιτρέπεται η διενέργεια ενός (1) μόνο συμπληρωματικού μαθήματος, διαφορετικά θεωρείται μη 

διδαχθέν.  Η παρουσία των σπουδαστών/στριών στις Εργαστηριακές Ασκήσεις είναι υποχρεωτική 

και δικαιολογείται απουσία μόνο μέχρι στο 20% του συνόλου.  Η αξιολόγηση της απόδοσης των 

σπουδαστών/στριων γίνεται είτε μετά το πέρας κάθε Εργαστηριακής Άσκησης ή μετά από 

καθορισμένο αριθμό Ασκήσεων ή με την ολοκλήρωση του συνόλου των Ασκήσεων ανάλογα με την 

κρίση του διδάσκοντος.  Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις οργανώνονται σε ομάδες με όχι 

περισσότερους από είκοσι (20) σπουδαστές/στριες. 

 

Η αξιολόγηση των σπουδαστών/στριών στο Θεωρητικό και το Εργαστηριακό μέρους ενός Μικτού 

μαθήματος είναι ανεξάρτητη και θα πρέπει να επιτευχθεί προαγωγικός βαθμός και στα δύο μέρη 

του μαθήματος. 

 

Προκειμένου οι σπουδαστές/στριες να μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη Ε.Π. πέραν των ωρών 

διδασκαλίας, ο κάθε καθηγητής αναρτά στην πόρτα του γραφείου του ωρολόγιο πρόγραμμα 

συνεργασίας μαζί τους.  O κάθε καθηγητής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4 ώρες την εβδομάδα, 

εκτός των ωρών διδασκαλίας, για συνεργασία με τους σπουδαστές/στριες.  Οι ώρες δεν μπορεί να 

είναι μόνο απογευματινές ή συγκεντρωμένες σε μία μόνο ημέρα.  Τα περισσότερα μέλη Ε.Π. είναι 

διαρκώς διαθέσιμα στους σπουδαστές/στριες πέραν του τυπικού προγράμματος συνεργασίας. 

 

1.7.1.  Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Οι περισσότεροι καθηγητές για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων χρησιμοποιούν 

προβολικά συστήματα με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού.  Για την ενίσχυση και διευκόλυνση 

της επικοινωνίας μεταξύ σπουδαστών/στριών και διδάσκοντος, την πληρέστερη ενημέρωση των 

σπουδαστών/στριών για το μάθημα, την παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού και γενικά τη 

διαχείριση του μαθήματος με συστηματικό τρόπο, λειτουργεί ιστοσελίδα (e-class) για επτά (7) 

μαθήματα την οποία ενημερώνει και διαχειρίζεται ο κατά περίπτωση διδάσκων. 

 

Η ιστοσελίδα περιέχει ενδεικτικά: την περιγραφή του μαθήματος, ψηφιακό υλικό του μαθήματος 

(π.χ. διαλέξεις σε power point), ανακοινώσεις από το διδάσκοντα στους σπουδαστές/στριες, 

περιοχές συζητήσεων, λίστα με τους χρήστες του ψηφιακού μαθήματος και τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους, χρήσιμους συνδέσμους στο διαδίκτυο αναφορικά με το μάθημα, περιοχή που 

παραδίδουν οι σπουδαστές τις εργασίες τους και γενικά κάθε στοιχείο το οποίο κατά την κρίση του 

διδάσκοντα μπορεί να βοηθήσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

 

1.7.2. Εκπαιδευτικό Υλικό 

Για τα Θεωρητικά μαθήματα ή το Θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων, χορηγούνται στους 

σπουδαστές βιβλία από το ελεύθερο εμπόριο μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».  

Η επιλογή των βιβλίων γίνεται με ευθύνη των διδασκόντων και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης 
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του Τμήματος.  Στην περίπτωση των Εργαστηριακών Ασκήσεων μπορεί να χορηγούνται βιβλία από 

το ελεύθερο εμπόριο ή σημειώσεις τις οποίες συγγράφει ο διδάσκων, αναπαράγονται και 

διανέμονται από την εκτυπωτική μονάδα του Ιδρύματος. 

 

1.7.3.  Εξεταστικό Σύστηµα 

Η αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων από τους σπουδαστές/στριες γίνεται με γραπτές 

εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα και με πρακτικές εξετάσεις στις Εργαστηριακές Ασκήσεις.  

Προφορικές εξετάσεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σπουδαστών/στριών με αποδεδειγμένες 

δυσλεκτικές δυσκολίες. 

 

Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε μία εξεταστική περίοδο 

διάρκειας δύο (2) εβδομάδων, όπου εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό.  

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου πραγματοποιείται επαναληπτική 

εξεταστική με διάρκεια τριών (3) εβδομάδων όπου εξετάζονται μαθήματα όλων των εξαμήνων 

(χειμερινών και εαρινών).  Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν την έναρξή των εξεταστικών περιόδων και αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και 

στον ιστότοπο του Τμήματος. 

 

Τα αποτελέσματα υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή από τους 

διδάσκοντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την πραγματοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας 

του κάθε μαθήματος, και αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον ιστότοπο της 

Γραμματείας (Ηλεκτρονική Γραμματεία) του Τμήματος. 

 

Σε περιπτώσεις διαφωνίας για το βαθμό που έχει πιστωθεί στον εκάστοτε σπουδαστή, πειθαρχικά 

παραπτώματα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή μη πραγματοποίησης της εξεταστική διαδικασίας 

για λόγους ανωτέρας βίας εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του 

Ιδρύματος. 

 

1.8.  Προγράµµατα ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 

Το Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος συμμετέχει 

στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση-Erasmus. 

 

Το Τμήμα έχει συνάψει δεκατρείς (13) διαπανεπιστημιακές συμφωνίες συνεργασίες για το 

διάστημα 2007-13 με Πανεπιστήμια από οκτώ (8) μέλη της Ε.Ε. και συνδεδεμένες με αυτή χώρες.  

Τα Πανεπιστήμια και οι χώρες όπου η έδρα τους δίνονται στον Πίνακα 1. του Παραρτήματος IV. 

 

 

1.8.1.  Κινητικότητα Σπουδαστών/στριών 

Την δεκαετία 2001-11, συνολικά εικοσιοκτώ (28) σπουδαστές/στριες του Τμήματος μετακινήθηκαν 

προς Πανεπιστήμια οκτώ (8) διαφορετικών χωρών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση.  Οι 

περισσότεροι/ες από αυτούς/ες μετακινήθηκαν προς Πανεπιστήμια της Ολλανδίας (9), του 

Ηνωμένου Βασιλείου (5) της Πολωνίας (4) και της Τουρκίας (4).  Σε ποσοστό 65% μετακινήθηκαν με 

σκοπό την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης και λιγότεροι για παρακολούθηση μαθημάτων. 

 

Προς το Τμήμα μετακινήθηκαν αποκλειστικά για σπουδές, δώδεκα (12) σπουδαστές/στριες, όλοι 

προερχόμενοι από δύο (2) Πανεπιστήμια της Πολωνίας.  Τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική 

γλώσσα ενώ όλοι οι σπουδαστές/στριες παρακολούθησαν επιπλέον μαθήματα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας που προσφέρονταν από το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. 
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Η συνολική εικόνα των σπουδαστών/στριών που μετακινήθηκαν από και προς το Τμήμα καθώς και 

οι χώρες προορισμού ή προέλευσής τους δίνονται στο Διάγραμμα 1.8.2.1. και αναλυτικά στους 

Πίνακες 2. και 3. αντίστοιχα του Παραρτήματος IV. 

 

1.8.2.  Κινητικότητα µελών Ε.Π. 

Την δεκαετία 2001-11, συνολικά τέσσερα (4) μέλη Ε.Π. του Τμήματος πραγματοποίησαν πέντε (5) 

μετακινήσεις προς Πανεπιστήμια τριών (3) διαφορετικών χωρών.  Οι περισσότερες μετακινήσεις 

έγιναν προς Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας (3) και από μία (1) προς Ρουμανία και Αυστρία. 

 

Προς το Τμήμα μετακινήθηκαν τρία (3) μέλη Ε.Π. Πανεπιστημίων της Πολωνίας, της Βουλγαρίας 

και της Ουγγαρίας. 

 

Η συνολική εικόνα των μελών Ε.Π. που μετακινήθηκαν από και προς το Τμήμα καθώς και οι χώρες 

προορισμού ή προέλευσής τους δίνονται στο Διάγραμμα 1.8.2.2. και αναλυτικά στους Πίνακες 4. 

και 5. αντίστοιχα του Παραρτήματος IV. 
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Διάγραμμα 1.8.2.1.  Αριθμός σπουδαστών/στριών που μετακινήθηκαν από και 

προς το Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. με βάση τη χώρα προορισμού ή προέλευσής τους 
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1.9.  Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριµνας 

Οι σπουδαστές/στριες του Τμήματος έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από το 

Ίδρυμα και συγκεκριμένα: 

 

1.9.1.  Βιβλιοθήκη 

Το Ίδρυμα διαθέτει Βιβλιοθήκη σε νέο κτίριο με περίπου 7.500 τίτλους ελληνικών και 

ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων, ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών, 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και εποπτικό υλικό όπως video, slides κ.ά.  Αποστολή της είναι η 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Ιδρύματος, η στήριξη της 

εφαρμογής νέων μορφών εκπαίδευσης καθώς και η κάλυψη των μορφωτικών και πολιτιστικών 

αναγκών του προσωπικού του Ιδρύματος. 

 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική και είναι ανοιχτής πρόσβασης στα μόνιμα και έκτακτα μέλη 

Ε.Π., στους σπουδαστές/στριες, ερευνητές εκτός του Ιδρύματος και εξωτερικό αναγνωστικό κοινό.  

Οι λειτουργίες της είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και η ταξινόμηση, του υλικού γίνεται 

σύμφωνα με τα πρότυπα της διεθνούς βιβλιοθηκονομίας.  Το ωράριο λειτουργίας της κατά τις 

εργάσιμες μέρες είναι από τις 8:30 μέχρι τις 20:00 καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 

και από τις 8:30 μέχρι τις 14:30 κατά τη διάρκεια των διακοπών. 

 

1.9.2.  Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος παρέχει υπεύθυνη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη 

στην προσπάθεια των σπουδαστών/στριών και των πτυχιούχων του να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.  Συγκεκριμένα, το Γραφείο μεταξύ άλλων παρέχει: 

• ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα στο δημόσιο και στον 

ιδιωτικό τομέα, 

• ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων, 

αιτήσεων και συνοδευτικών επιστολών, 

• πληροφόρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, 

• δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων σε βάση δεδομένων αναζήτησης εργασίας, 

• πληροφόρηση για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και 

του εξωτερικού, 

• συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη αίτησης εισαγωγής, 

• ενημέρωση για υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

 

1.9.3.  Σπουδαστική Λέσχη 

Η Σπουδαστική Λέσχη παρέχει διευκολύνσεις στους σπουδαστές/στριες ανάλογα με την 

οικονομική τους κατάσταση. Τις διευκολύνσεις αυτές απολαμβάνουν μόνο οι σπουδαστές/στριες 

που φοιτούν για απόκτηση Α’ πτυχίου. 

 

Οι σπουδαστές/στριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης 

και στέγασης. Πέραν αυτού το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει μεριμνήσει ώστε και οι 

σπουδαστές/στριες που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, να σιτίζονται δωρεάν μετά τις 14:30, όπως 

επίσης και κατά το βραδινό γεύμα, εφ' όσον δεν προσέρχονται όλοι οι δικαιούχοι κατά το 

διάστημα 12:30 - 14:30.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι ενεργοί σπουδαστές σιτίζονται 

δωρεάν μεσημέρι και βράδυ και μάλιστα με δυνατότητα επιλογής από εναλλακτικά γεύματα.  Η 
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σίτιση (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο 

του Ιδρύματος χωρητικότητας 200 ατόμων. 

 

Για τη στέγαση των σπουδαστών λειτούργησε η Εστία του Ιδρύματος στην πόλη της Καλαμάτας.  Η 

εστία διαθέτει 144 μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια (σύνολο κλινών:235), άρτια εξοπλισμένα, με 

κοινή κουζίνα και λουτρά. 

 

1.9.4.  Άλλες Υπηρεσίες 

Στους σπουδαστές/στριες παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φοιτητικά εισιτήρια, δωρεάν 

συγγράμματα και σημειώσεις και για τους σπουδαστές αναβολή από το στρατό. 

 

Στο χώρο του Ιδρύματος λειτουργεί όλη την ημέρα ιατρείο που εξυπηρετείται από δύο (2) 

νοσηλεύτριες. 

 

Στο Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. έχει εφαρμοσθεί ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή για τη διακριτική 

υποστήριξη των σπουδαστών/τριών στα διάφορα προβλήματα που πιθανόν αντιμετωπίζουν τόσο 

στο εκπαιδευτικό όσο και στο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

 

1.10.  Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Αποφοίτων 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι αυτά που είχαν ορισθεί για το 

Τμήμα ΘΕ.Κ.Α. πριν την μετεξέλιξή του σε ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 47
Α
/10.02.89), σύμφωνα με τα οποία: 

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις 

τους, ασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, την έρευνα 

και την εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Γεωπονικής 

Επιστήμης, όπως  είναι η εντατική καλλιέργεια λαχανικών, ανθοκομικών και δενδροκομικών ειδών 

και ιδίως αυτών που αναπτύσσονται υπό κάλυψη (θερμοκήπια) στο πλαίσιο μάλιστα της 

ολοκληρωμένης καλλιέργειας.  Επίσης ασχολούνται με τη διακίνηση, τη συντήρηση, την 

τυποποίηση, την εμπορία, τη διαχείριση και τη φυτοπροστασία των δενδροκομικών κηπευτικών 

και ανθοκομικών προϊόντων και την αναπαραγωγή τους (φυτώρια, σποροπαραγωγή και 

πολλαπλασιαστικό υλικό).  Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων 

ή ως αυτοαπασχολούμενοι και την αξιοποίησή της και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και 

δραστηριότητες: 

• Ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως κηπευτικών και ανθοκομικών καλλιεργειών που 

διενεργούνται υπό κάλυψη. 

• Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπορία ανθοκηπευτικών προϊόντων. 

• Συγκεντρώσεις ανθοκηπευτικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές 

οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς ή το Δημόσιο. 

• Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των ανθοκηπευτικών 

καλλιεργειών, καθώς και συστηματικών απεντομώσεων ή απολυμάνσεων, θερμοκηπίων και 

χώρων αποθήκευσης ανθοκηπευτικών προϊόντων που διενεργούνται από το κράτος, 

οργανισμούς, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες. 

• Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές της 

παραγωγής ανθοκηπευτικών, στις αλλοιώσεις και την καταλληλότητα των ανθοκηπευτικών 

προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. 

• Εμπορία υλικών θερμοκηπίων και πάσης φύσεως ανθοκηπευτικών προϊόντων καθώς και 

εφοδίων, όπως αδρανών υλικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορμονών και αναπαραγωγικού 

υλικού. 
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• Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του προηγούμενου εδαφίου καθώς 

ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με την προώθηση και 

την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και της ανθοκομίας. 

• Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή σε εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία ή τον 

εκσυγχρονισμό ανθοκηπευτικών εκμεταλλεύσεων και έργων πρασίνου, όταν αφορούν 

θερμοκηπιακά και ανθοκομικά έργα. 

• Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής έργων θερμοκηπίων. 

• Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα 

καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας 

της σχετικής με τους τομείς της παραγωγής νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων και ανθέων και 

ιδίως αυτών που αναπτύσσονται υπό κάλυψη.  Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις 

υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την 

λειτουργία ανθοκηπευτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την 

καταλληλότητα των ανθοκηπευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. 

 

Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για 

εξειδικευμένες εργασίες θερμοκηπιακών κατασκευών. 

 

Μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και της Γεωργικής Κατάρτισης 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σαν μέλη Ερευνητικών Ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς 

τους. 
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2. Αξιολόγηση του Τµήµατος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

Για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσδιορίσθηκαν δείκτες ποιότητας και 

αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Ταυτόχρονα καταγράφηκε η γνώμη των 

σπουδαστών/στριών και το ερευνητικό έργο των μελών Ε.Π. του Τμήματος 

 

2.1.  ∆είκτες Ποιότητας και Αποδοτικότητας 

Σαν δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας του συστήματος εκπαίδευσης του Τμήματος 

επιλέχθηκαν: 

• η αναλογία διδασκομένων / διδασκόντων, 

• ο χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, 

• ο βαθμός πτυχίου, και 

• η επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων. 

 

2.1.1.  Αναλογία ∆ιδασκόντων / ∆ιδασκοµένων  

Ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που καλύπτεται από το μόνιμο Ε.Π. του Τμήματος, 

υπολογίσθηκε ότι αντιστοιχεί σε 4,7 Διδάσκοντες Πλήρους Απασχόλησης με την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Ο αντίστοιχος αριθμός των μονίμων μελών Ε.Π. των άλλων Τμημάτων της Σχολής 

υπολογίστηκε σε 1,5 και του εκτάκτου Ε.Π., σε 15.  Έτσι, στο Τμήμα απασχολούνται συνολικά 21,2 

Διδάσκοντες  Με δεδομένο ότι οι σπουδαστές/στριες του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2010-11 (μαζί με αυτούς που αποφοίτησαν την ίδια χρονιά) ήταν 537, προκύπτει ένας δείκτης 

Διδασκόντων / Διδασκομένων ίσος με: 1 / 25,3. 

 

2.1.2.  Χρόνος Ολοκλήρωσης των Σπουδών 

Από τους σπουδαστές/στριες που ενεγράφησαν στο Τμήμα τη δεκαετία 2001 - 2010 και έχουν 

ολοκληρώσει τις σπουδές τους το 29,3% πήρε το πτυχίο του/της στον κανονικό χρόνο φοίτησης ή 

έστω με μια μικρή καθυστέρηση δηλαδή μετά από δέκα (10) εξάμηνα.  Οι περισσότεροι των 

αποφοίτων σε ποσοστό 45,8% καθυστέρησαν σημαντικά ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους μετά 

από δώδεκα (12) έως δεκατέσσερα (14) εξάμηνα.  Ένα ποσοστό 25% των σπουδαστών/στριών 

ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε δεκαέξι (16) ή και περισσότερα εξάμηνα. 

 

Συνολικά ο μέσος σπουδαστής/στρια ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Τμήμα σε περίπου 13,1 

εξάμηνα.  Κύρια αιτία καθυστέρησης στη λήψη πτυχίου συνιστά το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

καθορισμένο από τη νομοθεσία ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των σπουδών και η φοιτητική 

ιδιότητα διατηρείται ισοβίως. 

 

Αναλυτικά ο χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών/στριών της δεκαετίας 2001 – 

2010 δίνεται στο Διάγραμμα 2.2.2.1. και αναλυτικά στον Πίνακα 1. του Παραρτήματος V. 

 

2.1.3.  Βαθµός Πτυχίου Αποφοίτων 

Από τους συνολικά 416 σπουδαστές/στριες που αποφοίτησαν κατά την δεκαετία 2001 – 2010, 

κανένας/μια δεν πήρε πτυχίο με βαθμό «Άριστα».  Λίγοι/ες (11%) πήραν πτυχίο με βαθμολογία 

μεγαλύτερη από 7,0 και η συντριπτική πλειοψηφία (73%) από 6,0 έως 7,0. 

 

Ο μέσος σπουδαστής/στρια επιτυγχάνει τελικό βαθμό πτυχίου 6,35 με μικρές διακυμάνσεις ανά 

ακαδημαϊκό έτος από 6,26 έως 6,56. 
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Η κατανομή της βαθμολογίας πτυχίου των αποφοίτων της τελευταίας δεκαετίας δίνεται στο 

Διάγραμμα 2.1.3.1. και αναλυτικά στον Πίνακα 2. του Παραρτήματος V. 

 

 

2.1.4.  Επαγγελµατική Εξέλιξη των Αποφοίτων 

Στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων είναι διαθέσιμα για τους/τις αποφοίτους 

του Τμήματος ΘΕ.Κ.Α. της τριετίας 2001-04, από μελέτη του Γραφείου Διασύνδεσης.  Παρότι το 

δείγμα που μελετήθηκε ήταν μικρό, τα στοιχεία που προέκυψαν ήταν ενθαρρυντικά και 

συγκεκριμένα: 

• Το 88% των αποφοίτων εργάζεται και από αυτούς το 50% στο αντικείμενο των σπουδών τους. 

• Από τους εργαζόμενους το 77% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. 

• Από αυτούς που εργάζονται εκτός αντικειμένου, το 82% θα επιθυμούσε μια εργασία σχετική 

με το αντικείμενο των σπουδών τους. 

• Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 12% φαίνεται να είναι μετανοιωμένο για την επιλογή 

του να σπουδάσει στο Τμήμα. 

• Ένα παρόμοιο μικρό ποσοστό (16%) θεωρεί ότι δεν απέκτησε επαρκείς γνώσεις για την 

επαγγελματική του αποκατάσταση. 

 

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία του Γραφείου Διασύνδεσης από το 2004 έως το 2011, είκοσι (20) 

τουλάχιστον απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πραγματοποιήσει Μεταπτυχιακές Σπουδές οι 

περισσότεροι σε χώρες της Ε.Ε.  Στην πλειοψηφία τους είναι σπουδαστές/στριες που είχαν 

πραγματοποιήσει περίοδο σπουδών ή πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση – Erasmus. 
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Διάγραμμα 2.1.2.1.  Κατανομή των σπουδαστών/στριών που ενεγράφησαν στο 

Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. και έλαβαν το πτυχίο τους τη δεκαετία 2001 – 2010 με βάση το 

χρόνο αποφοίτησής τους. 
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Διάγραμμα 2.1.3.1.  Κατανομή της βαθμολογίας του πτυχίου των αποφοίτων του 

Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. τη δεκαετία 2001 -2010 

 

2.2.  Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας από τους Σπουδαστές/στριες 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 με 

ερωτηματολόγια και διαδικασία που καθορίσθηκε από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.  Η αξιολόγηση 

πραγματοποιήθηκε τόσο σε Θεωρητικά όσο και σε Εργαστηριακά μαθήματα.  Η επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων έγινε από την ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος. 

 

 

2.2.1.  Αξιολόγηση Θεωρητικών Μαθηµάτων 

Η αξιολόγηση αφορούσε συνολικά δεκαπέντε (15) θεωρητικά μαθήματα που δίνονται αναλυτικά 

στον Πίνακα 3. του Παραρτήματος V.  Σε επτά (7) από αυτά δεν συγκεντρώθηκε ο προβλεπόμενος 

αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αξιόπιστο της 

διαδικασίας ενώ σε δύο (2) ακόμα περιπτώσεις υπήρξε ομαδική άρνηση των σπουδαστών/στριών 

να συμμετάσχουν στη διαδικασία.  Έτσι τα αποτελέσματα που παρατίθενται αφορούν ουσιαστικά 

την αξιολόγηση μόνο έξι (6) θεωρητικών μαθημάτων.  Οι απαντήσεις των σπουδαστών/τριών 

ομαδοποιήθηκαν ως προς την αξιολόγηση: 

• του περιεχομένου του μαθήματος (στόχος, ύλη, εκπαιδευτικό υλικό, κ.λπ.) 

• του διδάσκοντος/ουσας (οργάνωση, συνέπεια, μεταδοτικότητα, κ.λπ.), και 

• την αυτό-αξιολόγηση της προσπάθειας των σπουδαστών/στριών να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του μαθήματος. 

 

Η αξιολόγηση του περιεχομένου του μαθήματος δίνεται στο Διάγραμμα 2.2.1.1., απ’ όπου 

προκύπτει ότι σε ποσοστό 58% οι σπουδαστές/στριες είναι «πολύ – πάρα πολύ» ικανοποιημένοι 

από τη σαφήνεια των στόχων του μαθήματος, την οργάνωση της ύλης, το εκπαιδευτικό υλικό, 
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κ.λπ..  Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό 18% που δεν είναι ικανοποιημένο.  Αυτό θα 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν καθότι η άποψη αυτή προέρχεται από τους σπουδαστές/στριες 

που παρακολουθούν τα θεωρητικά μαθήματα και οι οποίοι είναι οι πλέον επιμελείς. 

Η ικανοποίηση των σπουδαστών/στριών από τους διδάσκοντες/ουσες είναι ιδιαίτερα υψηλή όπως 

φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.2.1.2.  Ποσοστό 80% των σπουδαστών/στριων δηλώνει «πολύ – 

πάρα πολύ» ικανοποιημένο και μόλις ένα 11% «καθόλου – λίγο».  Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρει τόσο το μόνιμο όσο και 

το έκτακτο Ε.Π. του Τμήματος. 

 

Η αυτό-αξιολόγηση της προσπάθειας που καταβάλουν οι σπουδαστές/στριες έτσι ώστε να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων δίνεται στο Διάγραμμα 2.2.1.3.. απ’ όπου 

προκύπτει ότι σε ποσοστό 75% όσων συμμετείχαν στην αξιολόγηση παρακολουθούν συστηματικά 

τις παραδόσεις, και αφιερώνουν 4-8 ώρες σε εβδομαδιαία βάση για κάθε μάθημα 

 

2.2.2.  Αξιολόγηση Εργαστηριακών Ασκήσεων 

Η αξιολόγηση αφορούσε συνολικά εικοσιένα (21) Εργαστηριακά μαθήματα που δίνονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 4. του Παραρτήματος V.  Σε ένα (1) από αυτά δεν συγκεντρώθηκε ο 

προβλεπόμενος αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έτσι ώστε να διασφαλίζεται το 

αξιόπιστο της διαδικασίας.  Έτσι τα αποτελέσματα που παρατίθενται αφορούν την αξιολόγηση 

είκοσι (20) Εργαστηριακών μαθημάτων.  Οι απαντήσεις των σπουδαστών/τριών ομαδοποιήθηκαν 

ως προς την αξιολόγηση: 

• της οργάνωσης και εκτέλεσης των Εργαστηριακών Ασκήσεων (στόχος, ύλη, εξοπλισμός 

εργαστηρίου, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κ.λπ.) 

• του διδάσκοντος/ουσας (οργάνωση, συνέπεια, μεταδοτικότητα, κ.λπ.), και 

• την αυτό-αξιολόγηση της προσπάθειας των σπουδαστών/στριών να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του μαθήματος. 

 

Η αξιολόγηση των αντικειμένου των Εργαστηριακών Ασκήσεων δίνεται στο Διάγραμμα 2.2.2.1., απ’ 

όπου προκύπτει ότι σε ποσοστό 62% οι σπουδαστές/στριες είναι «πολύ – πάρα πολύ» 

ικανοποιημένοι από τη σαφήνεια των στόχων των Ασκήσεων, την οργάνωση της ύλης, τον 

εργαστηριακό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό υλικό, κ.λπ..  Ένα ποσοστό 14% δηλώνει «καθόλου – 

λίγο» ικανοποιημένο από την παρεχόμενη εκπαίδευση στο Εργαστηριακό μάθημα. 

 

Η ικανοποίηση των σπουδαστών/στριών από τους διδάσκοντες/ουσες είναι ιδιαίτερα υψηλή όπως 

φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.2.2.2.  Ποσοστό 75% των σπουδαστών/στριων δηλώνει «πολύ – 

πάρα πολύ» ικανοποιημένο και μόλις ένα 11% «καθόλου – λίγο».  Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρει το έκτακτο Ε.Π. του 

Τμήματος που κατά κύριο λόγο συμμετέχει στην πραγματοποίηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων 

των μαθημάτων του Τμήματος. 

 

Η αυτό-αξιολόγηση της προσπάθειας που καταβάλουν οι σπουδαστές/στριες έτσι ώστε να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Εργαστηριακών Ασκήσεων δίνεται στο Διάγραμμα 2.2.2.3. απ’ 

όπου προκύπτει ότι σε ποσοστό 60% όσων συμμετείχαν στην αξιολόγηση παρακολουθούν 

συστηματικά τις Εργαστηριακές Ασκήσεις, και μελετούν 4-8 ώρες σε εβδομαδιαία βάση.  Υπάρχει 

όμως και ένα ποσοστό 21% που δηλώνει ότι ασχολείται «καθόλου – λίγο» αλλά και επιπλέον ένα 

19% που δηλώνει ότι η απασχόλησή του είναι «μέτρια». 
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18%

16%

58%

8%

καθόλου - λίγο

μέτρια

πολύ - πάρα πολύ

δεν ξέρω - δεν απαντώ

 
 

Διάγραμμα 2.2.1.1.  Βαθμός ικανοποίησης σπουδαστών/στριών από την οργάνωση και 

πραγματοποίηση των Θεωρητικών μαθημάτων που αξιολογήθηκαν 

 

 

11%

8%

80%

1%

καθόλου - λίγο

μέτρια

πολύ - πάρα πολύ

δεν ξέρω - δεν απαντώ

 
 

Διάγραμμα 2.2.1.2.  Βαθμός ικανοποίησης σπουδαστών/στριών από τον/την διδάσκοντα/σα των 

Θεωρητικών μαθημάτων που αξιολογήθηκαν 
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28%

16%56%

0%

καθόλου - λίγο

μέτρια

πολύ - πάρα πολύ

δεν ξέρω - δεν απαντώ

 
 

Διάγραμμα 2.2.1.3.  Αυτό-αξιολόγηση της συμμετοχής και της προσπάθειας των 

σπουδαστών/στριών στα Θεωρητικά μαθήματα που αξιολογήθηκαν 

 

14%

16%

62%

8%

καθόλου - λίγο

μέτρια

πολύ - πάρα πολύ

δεν ξέρω - δεν απαντώ

 
 

Διάγραμμα 2.2.2.1.  Βαθμός ικανοποίησης σπουδαστών/στριών από την οργάνωση και εκτέλεση 

των Εργαστηριακών Ασκήσεων που αξιολογήθηκαν 
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11%

13%

75%

1%

καθόλου - λίγο

μέτρια

πολύ - πάρα πολύ

δεν ξέρω - δεν απαντώ

 
 

Διάγραμμα 2.2.2.2.  Βαθμός ικανοποίησης σπουδαστών/στριών από τον/την διδάσκοντα/σα των 

Εργαστηριακών Ασκήσεων που αξιολογήθηκαν 

 

 

 
 

Διάγραμμα 2.2.2.3.  Αυτό-αξιολόγηση της συμμετοχής και της προσπάθειας των 

σπουδαστών/στριών στις Εργαστηριακές Ασκήσεις που αξιολογήθηκαν 
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2.3.  Ερευνητική ∆ραστηριότητα των Μελών Ε.Π. 

Το σύνολο σχεδόν του μόνιμου Ε.Π. του Τμήματος δραστηριοποιείται στον τομέα της 

εφηρμοσμένης αλλά και της βασικής έρευνας.  Ταυτόχρονα, πολλά μέλη του έκτακτου Ε.Π. 

δραστηριοποιούνται στην έρευνα είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με μέλη του μονίμου Ε.Π..  

Στις δραστηριότητες αυτές συμμετέχουν και τα μέλη Ε.Τ.Π. αλλά και οι σπουδαστές/στριες του 

Τμήματος στα πλαίσια των Πτυχιακών τους Μελετών όσο και της Πρακτικής τους Άσκησης. 

 

2.3.1.  ∆ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 

H διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και 

επιστημονική κοινότητα επιτυγχάνεται με δημοσιεύσεις σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά, με ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες αλλά και 

εκλαϊκευμένα άρθρα. 

 

Την οκταετία 2003 – 2011 τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος δημοσίευσαν αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 

με ερευνητές άλλων ερευνητικών φορέων: 

• βιβλία, μονογραφίες : 11 

• εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές 
: 32 

• εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς 

κριτές 
: 6 

• εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές : 58 

• εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές : 5 

• κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους : 2 

• άλλες εργασίες : 3 

• ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

• (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
: 20 

• ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

• (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
: 4 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ανά μέλος μονίμου Ε.Π. την τελευταία 8ετία αντιστοιχούν 

περίπου τέσσερις (4) Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και περίπου δέκα (10) 

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια. 

 

Οι βασικοί δείκτες αναγνώρισης του επιστημονικού έργου ανέρχονται κατά περίπτωση σε: 

 

• ετεροαναφορές :145  

• αναφορές του ειδικού /επιστημονικού τύπου :27  

• βιβλιοκρισίες :0  

• συμμετοχής σε επιτροπές 

επιστημονικών συνεδρίων 
:7  

• συμμετοχής σε συντακτικές επιτροπές 

επιστημονικών περιοδικών 
:4  

• προσκλήσεις για διαλέξεις :7  

• διπλώματα ευρεσιτεχνίας :0  
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2.3.2.  Ερευνητικά Προγράµµατα 

Μέλη Ε.Π. του Τμήματος συμμετείχαν σε ερευνητικά προγράμματα ποικίλων ερευνητικών πεδίων 

είτε ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είτε ως μέλη των Ερευνητικών Ομάδων και συγκεκριμένα στα: 

 

• Μελέτη της Αποτίμησης των Επιπτώσεων της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Δασικό 

Οικοσύστημα της Ζώνης της Ελάτης του Ταϋγέτου, Πρόγραμμα: Αρχιμήδης Ι, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος: Μέλος Ε.Π. του Τμήματος. 

• Εφαρμογή της Modified Atmosphere Packaging (MAP)στα Λαχανικά: Έτοιμες Σαλάτες, 

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης Ι, Συμμετοχή Μέλους Ε.Π. και σπουδάστριας του Τμήματος. 

• Μελέτη Οικοσυστήματος Ανάπτυξης του Pancratium maritimum (Amaryllidaceae), 

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης Ι, Συμμετοχή Μέλους Ε.Π. του Τμήματος. 

• Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές στην Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Ελληνικών Ποικιλιών 

Ελιάς, Πρόγραμμα: Αρχιμήδης Ι, Συμμετοχή Μέλους Ε.Π. του Τμήματος. 
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3. Συµπεράσµατα 

Τα συμπεράσματα της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ανά πεδίο είναι: 

 

Μέσα και Υποδοµές 

Το Τμήμα είναι εγκατεστημένο σε ένα κτίριο σχετικά καινούργιο και αρκετά λειτουργικό.  Οι 

υποδομές των αιθουσών διδασκαλίας που έχουν διατεθεί από το Ίδρυμα κρίνονται απολύτως 

επαρκείς για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

χρίζουν αναβάθμισης.  Το ενδιαφέρον των μελών Ε.Π. θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ένταξη των 

υποδομών αυτών στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πρότυπα στο πλαίσιο προγραμμάτων αναβάθμισης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (e-class, κ.λπ.). 

 

Ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων του Ιδρύματος είναι υψηλού επιπέδου και επαρκής για την 

υποστήριξη τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και της έρευνας, εφηρμοσμένης αλλά και 

βασικής, σε πολλούς τομείς της γεωπονικής επιστήμης.  Με την ταυτόχρονη χρήση των 

Εργαστηρίων και από τα άλλα δύο Τμήματα της Σ.ΤΕ.Γ., εξασφαλίζεται οικονομία κλίμακας στην 

αξιοποίηση των μέσων και των υποδομών του Ιδρύματος.  Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται 

εποικοδομητική συνεργασία τόσο μεταξύ των μελών Ε.Π. όσο και των σπουδαστών/στριών των 

Τμημάτων με συγγενή αντικείμενα που δείχνει την ανάγκη μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ τους. 

 

Τα θερμοκήπια, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις και τη συμπλήρωση των 

αυτοματισμών τους θεωρούνται απολύτως επαρκή για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 

του Τμήματος. Μπορούν να υποστηρίξουν διαφόρων τύπων υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών 

και ανθοκομικών φυτών, εξασφαλίζοντας έτσι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης για τους 

σπουδαστές/στριες του Τμήματος αλλά και δυνατότητες εκπόνησης υψηλού επιπέδου 

ερευνητικού έργου.  Το ίδιο ισχύει και για το εντομοτροφείο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει 

ερευνητικές εργασίες στο πεδίο της χρήσης ωφέλιμων εντόμων για την εφαρμογή βιολογικών 

μεθόδων καταπολέμησης.  Ο οπωρώνας, ο αμπελώνας και ο ελαιώνας βρίσκονται υπό τον έλεγχο 

του Τμήματος Φ.Π. είναι όμως διαθέσιμοι και για τις ανάγκες του Τμήματος. 

 

Στις υποδομές του Τμήματος θα πρέπει να συνυπολογισθούν και η λειτουργία του Σταθμού 

Καταγραφής Μετεωρολογικών Δεδομένων που υποστηρίζει τις πειραματικές δραστηριότητες του 

Τμήματος αλλά και του Σταθμού Μέτρησης Φυτοτοξικού Όζοντος. 

 

Υψηλού ενδιαφέροντος θεωρείται η προσπάθεια του Τμήματος για τη δημιουργία του 

Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου.  Το Εργαστήριο αυτό, πρωτοποριακό 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες δεξιότητες τόσο στους 

σπουδαστές/στριες όσο και σε ενδιαφερόμενους εκτός του Ιδρύματος.  Ταυτόχρονα σε 

συνεργασία με άλλους φορείς μπορεί να στηρίξει ερευνητικές και πολιτισμικές δράσεις 

συμβάλλοντας τόσο στην υποστήριξη του προϊόντος όσο και στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας 

και συνεργασίας μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και των παραγωγικών δυνάμεων της 

περιοχής. 

 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

Το μεγαλύτερο μέρος (75%) του διδακτικού έργου παρέχεται από το έκτακτο Ε.Π., ένα μικρό μέρος 

(6%) από μόνιμο Ε.Π. άλλων Τμημάτων και μόλις το 19% από μόνιμο Ε.Π. του Τμήματος.  Οι λόγοι 

είναι ότι μόνιμα μέλη Ε.Π. του Τμήματος: 

• απαλλάσσονται ωρών διδασκαλίας λόγω ειδικών διοικητικών καθηκόντων, (Πρόεδρος Τ.Ε.Ι., 

Διευθυντής Σ.ΤΕ.Γ., Προϊστάμενος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α., Προϊστάμενος Τμήματος Λογοθεραπείας) 
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• παρέχουν διδακτικό έργο στο γνωστικό τους αντικείμενο και στο συγγενές Τμήμα Φ.Π. της 

Σ.ΤΕ.Γ., και 

• επιβαρύνονται με την παρακολούθηση των Πτυχιακών Εργασιών και των Πρακτικών Ασκήσεων 

των σπουδαστών/στριών. 

 

Παρ’ όλα αυτά η ποιότητα του εκπαιδευτικού προϊόντος που παρέχεται στους σπουδαστές/στριες 

του Τμήματος κρίνεται ως ικανοποιητική.  Οι λόγοι είναι ότι: 

• στα βασικά επιστημονικά πεδία του Τμήματος (μορφολογία φυτών, φυσιολογία φυτών, 

θρέψη φυτών, λαχανοκομία, θερμοκηπιακές κατασκευές, φυτοπροστασία), με εξαίρεση την 

ανθοκομία, υπάρχει μόνιμο στέλεχος Ε.Π. που συντονίζει τη διδασκαλία, 

• υπάρχει αρμονική συνεργασία με τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Φ.Π., και 

• υπάρχει μεγάλος αριθμός έκτακτου Ε.Π. 

Η απασχόληση μεγάλου αριθμού έκτακτου Ε.Π. έχει κυρίως θετικές και ελάχιστα αρνητικές 

επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος. 

 

Το έκτακτο Ε.Π. του Τμήματος, σχεδόν στο σύνολό του διαθέτει ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία 

υπολείπονται ελάχιστα έως καθόλου αυτών του μονίμου.  Στις περισσότερες των περιπτώσεων 

πρόκειται για νέους επιστήμονες που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους με 

αποτέλεσμα να μεταφέρουν στο Τμήμα χρήσιμες τεχνογνωσίες αιχμής, χαρακτηρίζονται από όρεξη 

για δουλεία και επικοινωνούν καλύτερα με τους σπουδαστές/στριες.  Ταυτόχρονα δίνει τη 

δυνατότητα στο Τμήμα να συμπεριλαμβάνει στο Π.Σ. του εξειδικευμένα μαθήματα που δεν 

μπορούν να δικαιολογήσουν θέση μονίμου Ε.Π. αλλά ούτε ανήκουν σε συναφή επιστημονικά 

πεδία μελών μονίμου Ε.Π.  Σημαντικότερο όμως είναι ότι προσφέρει ευκαιρίες σε νέους 

επιστήμονες να ξεκινήσουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. 

 

Στα αρνητικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ευκαιριακή απασχόληση του έκτακτου Ε.Π. στο Τμήμα 

συχνά λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας για την σωστή και σε σταθερή βάση οργάνωση 

των μαθημάτων αλλά και των αντίστοιχων εργαστηριακών χώρων. 

 

Μεγάλο κενό αποτελεί η έλλειψη μόνιμου μέλους Ε.Π. στο πεδίο της Ανθοκομίας.  Υπάρχει όμως 

σχετική θέση επίκουρου καθηγητή, η διαδικασία πλήρωσης της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

Παρ’ ότι ο αριθμός του Ε.Τ.Π. δεν είναι μεγάλος, η ομαλή λειτουργία των περισσοτέρων 

Εργαστηρίων εξασφαλίζεται σε συνεργασία με το αντίστοιχο προσωπικό του Τμήματος Φ.Π. αλλά 

και τους έκτακτους Εργαστηριακούς Συνεργάτες.  Παρόμοια, το προσωπικό που έχει διατεθεί για 

τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος, παρ’ ότι αριθμητικά ελάχιστο, σε συνεργασία με το 

έκτακτο Ε.Π. αποκλειστικής απασχόλησης που παρέχει και διοικητικές υπηρεσίες ανταποκρίνεται 

αξιοπρεπώς στις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης του Τμήματος. 

 

Σύνθεση Σπουδαστικού Πληθυσµού 

Ο συνολικός σπουδαστικός πληθυσμός του Τμήματος δέχθηκε μετά το 2006 και μέχρι το 2009, 

σημαντική μείωση από την καθιέρωση της βάσης του δέκα σαν ελάχιστη βαθμολογία για την 

εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Ήταν γνωστό ότι κάθε χρόνο περίπου το 30% των 

μαθητών - υποψηφίων για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν καταφέρνει να υπερβεί το βαθμό 

δέκα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.  Διατηρώντας σταθερό τον αριθμό των εισαγομένων στα 

Τριτοβάθμια Ιδρύματα, και πολύ πάνω από τον αριθμό αυτών που στατιστικά υπερβαίνουν τη 

βάση του δέκα ήταν προφανές ότι θα έμεναν πολλές κενές θέσεις.  Επίσης θα πλήττονταν 

περισσότερο τα Ιδρύματα με τα λιγότερο ελκυστικά, σύμφωνα με την κρατούσα στην ελληνική 

κοινωνία αντίληψη, αντικείμενα σπουδών και αυτά της περιφέρειας.  Και βέβαια το Τμήμα με το 

όχι ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο της γεωπονικής επιστήμης που εισάγει το 94% των 
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σπουδαστών/στριών του μέσω Πανελληνίων εξετάσεων και η περιφερειακή του τοποθέτηση του 

Ιδρύματος συγκέντρωνε και τα τρία αρνητικά στοιχεία.  Μετά την κατάργηση της βάσης του δέκα 

για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών/στριών 

επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 

Παρ’ όλα αυτά οι εισακτέοι στο Τμήμα είναι μαθητές με πολύ χαμηλή επίδοση στις Πανελλήνιες 

Εξετάσεις και το Τμήμα δεν ήταν μεταξύ των πρώτων επιλογών τους κατά τη συμπλήρωση του 

μηχανογραφικού δελτίου τους.  Αποτέλεσμα αυτού είναι μεγάλος αριθμός εισακτέων να 

εγγράφονται στο Τμήμα απλώς για να εξασφαλίσουν τα προνόμια της σπουδαστικής ιδιότητας 

(αναβολή στράτευσης, σπουδαστική μέριμνα, κ.λπ.) με σκοπό μέσα από μια δεύτερη ή και μια 

τρίτη ευκαιρία την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε κάποιο άλλο 

Τμήμα, πιο κοντά στις επαγγελματικές τους επιλογές.  Άλλοι επιδιώκουν τη μεταγραφή τους σε 

άλλο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα κάνοντας χρήση σχετικών ευεργετικών νομικών ρυθμίσεων. 

 

Οι χαμηλές επιδόσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις πολλών σπουδαστών/στριών που εισάγονται στο 

Τμήμα είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συμπληρωματικής εκπαιδευτικής υποστήριξης λόγω της 

χαμηλής εισοδηματικής κατάστασης των οικογενειών τους.  Ταυτόχρονα, λόγω της περιφερειακής 

θέσης του Ιδρύματος μεγάλος αριθμός των σπουδαστών/στριών προέρχεται από άλλες, συχνά 

απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα αυξημένα έξοδα διαβίωσης.  Για την κάλυψη 

των εξόδων τους πολλοί σπουδαστές/στριες αναγκάζονται να εργάζονται με αποτέλεσμα να 

καθυστερούν δραματικά για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

 

Λόγω του άκρατου δανειστικού πλουτισμού της ελληνικής κοινωνίας, τη στρεβλωμένη διόγκωση 

του τριτογενούς τομέα και την αναπόφευκτη συρρίκνωση του αντίστοιχου πρωτογενούς, το 

επάγγελμα του γεωτεχνικού δεν απολάμβανε ούτε το αντίστοιχο με τη σημαντικότητά του 

κοινωνικό κύρος ούτε τις ανάλογες οικονομικές απολαβές.  Αποτέλεσμα αυτού ήταν πολλοί 

σπουδαστές/στριες να εγκαταλείπουν τις σπουδές τους επιλέγοντας την ανειδίκευτη απασχόληση 

στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, συχνά με καλές αμοιβές. 

 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών/στριών να 

εγκαταλείπει πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του, ένας επίσης σημαντικός αριθμός να καθυστερεί 

δραματικά και μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 12% να καταλήγει στη λήψη του πτυχίου του. 

 

Αξιολόγηση από τους σπουδαστές/στριες 

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους σπουδαστές/στριες έδωσε ενδιαφέροντα 

στοιχεία για την κατάσταση του Τμήματος και συγκεκριμένα: 

• Η αδυναμία συγκέντρωσης στοιχείων από τα περισσότερα Θεωρητικά μαθήματα οφείλεται 

στο ότι αυτά ουσιαστικά δεν διδάσκονται.  Στα περισσότερα η προσέλευση των 

σπουδαστών/τριών είναι ανύπαρκτη.  Η εμπειρία των μελών της ΟΜ.Ε.Α. είναι ότι στα 

περισσότερα θεωρητικά μαθήματα μικρός αριθμός σπουδαστών/στριών προσέρχεται μόνο 

στις ελάχιστες αρχικές διαλέξεις των μαθημάτων απλά για να γνωρίσουν τον 

διδάσκοντα/ουσα, να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό υλικό και τη διαδικασία των 

εξετάσεων και στη συνέχεια διακόπτουν τις παρακολουθήσεις.  Αποτέλεσμα είναι την 6
η
 – 8

η
 

εβδομάδα που πραγματοποιείται η αξιολόγηση ουσιαστικά οι διαλέξεις των θεωρητικών 

μαθημάτων έχουν διακοπεί.  Η μειωμένη παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη δραματική μείωση του αριθμού των σπουδαστών/τριών 

που προέκυψε από τη θεσμοθέτηση της εισαγωγικής βάσης του δέκα από το 2006 και μετά 

αλλά και στην μη υποχρεωτική παρουσία των σπουδαστών/τριών σ’ αυτά.  Ταυτόχρονα για 

πολλούς σπουδαστές/στριες των τελευταίων εξαμήνων οι ώρες διδασκαλίας των Θεωρητικών 
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μαθημάτων επικαλύπτονται με αυτές των Εργαστηριακών Ασκήσεων που οφείλουν από 

προηγούμενα εξάμηνα. 

• Η συγκέντρωση στοιχείων σε Θεωρητικά μαθήματα με μικρή συμμετοχή σπουδαστών/στριών 

δηλώνει σαφώς ότι οι διδάσκοντες/ουσες εξακολουθούν να πραγματοποιούν τις διαλέξεις 

τους ακόμα και με μικρότερο ακροατήριο από αυτό που τους δεσμεύει ο νόμος όχι όμως και η 

ακαδημαϊκή ηθική.  Αυτό άλλωστε καταγράφεται και από την πολύ υψηλή ικανοποίηση των 

σπουδαστών/στριών από τους διδάσκοντες/ουσες των θεωρητικών μαθημάτων. 

• Υπάρχει σαφής ικανοποίηση των έστω λίγων αλλά και των πολύ περισσοτέρων 

σπουδαστών/τριών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση των Θεωρητικών μαθημάτων και 

Εργαστηριακών Ασκήσεων αντίστοιχα, από την οργάνωση του μαθήματος. 

• Στην αξιολόγηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων η συμμετοχή των σπουδαστών/στριών είναι 

αυξημένη λόγω της υποχρεωτικής παρουσίας τους.  Στην περίπτωση αυτή απεικονίζεται 

καλύτερα η άποψη των σπουδαστών/στριών. 

• Η πολύ καλή γνώμη των σπουδαστών/στριών για τους διδάσκοντες/σουσες των 

Εργαστηριακών Ασκήσεων, όπου κατά κύριο λόγο συμμετέχει Έκτακτο Ε.Π. δηλώνει σαφώς το 

επιστημονικό επίπεδο αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν τα νέα παιδιά για το Τμήμα. 

• Η αυτό-αξιολόγηση των σπουδαστών/στριών ως προς το χρόνο που αφιερώνουν και την 

προσπάθεια που καταβάλουν σε εβδομαδιαία βάση τόσο για το Θεωρητικό μέρος του 

μαθήματος όσο και τις Εργαστηριακές Ασκήσεις θεωρείται υπερεκτιμημένη. 

 

Κινητικότητα 

Η κινητικότητα των σπουδαστών/στριών του Τμήματος για την πραγματοποίηση μέρους των 

σπουδών τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού θεωρείται σε γενικές γραμμές ικανοποιητική αν 

και το σχετικό πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση-Erasmus» άρχισε να υλοποιείται από το Ίδρυμα μετά 

το 2004.  Το Τμήμα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη κινητικότητα σπουδαστών/στριών σε σχέση με τα 

άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.  Επιπλέον οι περισσότερες χώρες προορισμού (Ολλανδία, Γαλλία, 

Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο) προσφέρουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές σπουδές στον πρωτογενή 

τομέα.  Το ίδιο ικανοποιητικός θεωρείται και ο αριθμός των ξένων σπουδαστών/στριών που 

μετακινήθηκαν προς το Τμήμα. Το γεγονός όμως ότι προέρχονται αποκλειστικά από μια μόνο χώρα 

(Πολωνία) είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει το Τμήμα αλλά και το Γραφείο Διεθνών 

Σχέσεων του Ιδρύματος. 

 

Η κινητικότητα των μελών Ε.Π. από και προς Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αν και δεν υστερεί 

έναντι των άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.  Επιπλέον οι 

χώρες προορισμού και προέλευσης Ε.Π. δεν συγκαταλέγονται στις κορυφαίες στον τομέα της 

επιστήμης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Το Τμήμα θεωρεί ότι η διστακτικότητα πολλών σπουδαστών/στριών για μετακίνηση σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κακή οικονομική τους κατάσταση 

και στην έλλειψη αυτοπεποίθησης ως προς τις δυνατότητές τους να λειτουργήσουν σε ένα 

ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Η δεύτερη εξήγηση είναι πιθανότατα και η κύρια αιτία για 

τη χαμηλή κινητικότητα των μελών Ε.Π. 

 

Επαγγελµατική Εξέλιξη Αποφοίτων 

Παρά τις αδυναμίες της σχετικής μελέτης, ιδιαίτερα θετικό θεωρείται το γεγονός ότι το 88% των 

αποφοίτων του Τμήματος κατάφερε να ενταχθεί επιτυχώς στην αγορά εργασίας ανεξάρτητα αν 

απασχολείται ή όχι στο αντικείμενο των σπουδών τους.  Είναι βέβαιο ότι ακόμα και οι απόφοιτοι 

που εργάζονται σε αντικείμενα άσχετα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, το πτυχίο τους 
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έπαιξε θετικό ρόλο στην εξεύρεση της εργασίας και η ευρύτητα γνώσεων που απέκτησαν 

συνέβαλε στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους. 

 

Παρόμοια, θετικό πρέπει να θεωρηθεί και το γεγονός ότι το 50% όσων εργάζονται απασχολείται 

στο αντικείμενο των σπουδών τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κατά την περίοδο της έρευνας, ο 

τομέας της γεωργίας βρισκόταν σε σαφώς καθοδική πορεία.  Είναι σχεδόν βέβαιο ότι λόγω της 

οικονομικής κρίσης αυτό θα αναστραφεί και ήδη σημάδια ανάκαμψης έχουν εμφανισθεί με τη 

επαναδραστηριοποίηση πολλών ανθρώπων στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.  Και είναι 

επίσης βέβαιο ότι θα προκύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας για ανθρώπους εξειδικευμένους 

στον τεχνολογικό τομέα της γεωργικής παραγωγής σε σχέση με πολλούς άλλους κλάδους της 

οικονομίας. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των αποφοίτων του Τμήματος (77%) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα.  

Αυτό δηλώνει την ικανότητα των αποφοίτων του Τμήματος να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις 

πολύ υψηλές απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα σε άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες.  

Επιβεβαιώνεται έτσι ο επιτυχής σχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος προς την 

κατεύθυνση της εφηρμοσμένης τεχνολογίας και της πραγματικής οικονομίας.  Κατεύθυνση 

ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για τους νέους ανθρώπους κατά την παρούσα περίοδο όπου η απασχόληση 

στο δημόσιο τομέα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 

 

Απ’ όσους εργάζονται σε αντικείμενα άσχετα με το περιεχόμενο των σπουδών τους, το 82% θα 

προτιμούσε να εργασθεί στον πρωτογενή τομέα.  Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το Τμήμα δεν είναι 

συνήθως μεταξύ των πρώτων επιλογών στις προτιμήσεις των επιτυχόντων στις εξετάσεις, δηλώνει 

σαφώς μια μεταστροφή στις εργασιακές τους προτιμήσεις.  Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στην 

εκτίμηση που αναπτύσσεται στους σπουδαστές για το αντικείμενο της γεωργίας και στην 

αυτοεκτίμηση που αποκτούν οι απόφοιτοι σαν αποτέλεσμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

 

Παρόλο που το ποσοστό των αποφοίτων που δεν έμεινε ικανοποιημένο από τις σπουδές τους 

(16%) και ακόμα ένα μικρότερο μετάνιωσε που σπούδασε στο Τμήμα (12%) είναι σχετικά μικρό και 

σε λογικά επίπεδα, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί.  Θα πρέπει μάλλον να προβληματίσει και να 

ωθήσει το Τμήμα να προσφέρει στους σπουδαστές/στριές του επιπλέον εναλλακτικές δεξιότητες 

εναρμονισμένες με τις σύγχρονες κατευθύνσεις ενός διευρυμένου αγροτικού τομέα.  Ταυτόχρονα 

το Τμήμα θα πρέπει να μεριμνήσει για την προσφορά των εναλλακτικών αυτών δεξιοτήτων και 

στους αποφοίτους του μέσω προγραμμάτων ταχύρρυθμης επανεκπαίδευσής τους. 

 

∆είκτες ποιότητας και αποδοτικότητας 

Ο υπολογισμός του δείκτη διδασκόντων / διδασκομένων έδειξε ότι σε κάθε διδάσκοντα/ουσα 

αντιστοιχούν 25,3 σπουδαστές/στριες.  Ο δείκτης αυτός στην πράξη είναι πιο μεγάλος, ίσως και ο 

μισός, αφού η αδυναμία αξιολόγησης των Θεωρητικών μαθημάτων από τους σπουδαστές/στριες 

έδειξε ότι αυτά ουσιαστικά δεν διδάσκονται.  Παρόμοια παρατηρήθηκε ότι και σε πολλές 

Εργαστηριακές Ασκήσεις ο αριθμός των σπουδαστών/στριών που συμμετέχουν είναι μονοψήφιος 

ή λίγο πάνω από τη δεκάδα.  Βασική αιτία είναι η αποστέωση του Τμήματος από σπουδαστικό 

δυναμικό σαν αποτέλεσμα της βάσης του βαθμού δέκα για τέσσερα (4) συνεχόμενα χρόνια, κατά 

τα οποία ο αριθμός των εισαχθέντων σπουδαστών/στριών ήταν ελάχιστος.  Αποτέλεσμα του 

παραπάνω είναι ότι ο σπουδαστικός πληθυσμός στα εξάμηνα αποτελείται ουσιαστικά από 

σπουδαστές/στριες παλαιοτέρων ετών που καθυστερούν δραματικά στην ολοκλήρωση των 

σπουδών τους και ουσιαστικά συμμετέχουν μόνο στην εξεταστική διαδικασία.  Παρ’ όλα αυτά το 

Τμήμα αναγκάζεται να προσφέρει όλα τα μαθήματα του Π.Σ. του ακόμα και σε περιπτώσεις με 

ελάχιστο αριθμό σπουδαστών/στριών.  Αυτό σημαίνει κατασπατάληση πόρων τόσο στο οικονομικό 
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όσο και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού.  Το σημαντικότερο όμως είναι ότι λειτουργεί σαν 

αντικίνητρο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας από τους διδάσκοντες/ουσες αλλά και 

το ίδιο το Τμήμα. 

 

Ο χρόνος των 13,1 ακαδημαϊκών εξαμήνων που ο μέσος σπουδαστής/στρια ολοκληρώνει τις 

σπουδές του και ο βαθμός 6,35 του πτυχίου του χαρακτηρίζονται επιεικώς αποκαρδιωτικές 

επιδόσεις για το Τμήμα.  Αυτό που δείχνουν είναι ότι ή οι σπουδαστές/στριες του Τμήματος είναι 

πολύ χαμηλού επιπέδου, ή το Π.Σ. του Τμήματος είναι πολύ δύσκολο ή η εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι ανεπαρκής ή, και το πιθανότερο ή οι σπουδαστές/στριες δεν καταβάλλουν την απαιτούμενη 

προσπάθεια λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος ή και τα τέσσερα μαζί. 

 

Ερευνητικό Έργο Ε.Π. 

Το ερευνητικό έργο των μελών Ε.Π. θεωρείται σημαντικό λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών 

και της φύσης του Τμήματος και συγκεκριμένα: 

• του μικρού αριθμού μελών Ε.Π. και μάλιστα τη διασπορά τους σε πολύ διαφορετικά 

γνωσιολογικά αντικείμενα που δεν επιτρέπει τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων εργασίας 

εντός του Ιδρύματος, 

• της παρουσίας ενός μόνο μέλους Ε.Π. σε κάθε Εργαστήριο σε συνδυασμό με τη μικρής 

διάρκειας διακοπτόμενη και ανανεωνόμενη εργασιακή σχέση του έκτακτου Ε.Π. που δεν 

επιτρέπει τη δημιουργία σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος ανά γνωστικό αντικείμενο, και 

• της απουσίας μεταπτυχιακών σπουδαστών/στριών και υποψηφίων διδακτόρων που κατά 

κύριο λόγο υποστηρίζουν την έρευνα των Εργαστηρίων στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα. 
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4. Προτάσεις 
 

Από τα αποτελέσματα της Εσωτερικής Αξιολόγησης προκύπτει η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών 

και δράσεων για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. σε επίπεδο Πολιτείας, Σχολής 

και Τμήματος. 

 

Σε επίπεδο Πολιτείας: 

Υψηλής προτεραιότητας είναι να ληφθεί μια τεκμηριωμένη απόφαση αν πραγματικά χρειάζεται η 

λειτουργία του Τμήματος και αν χρειάζεται με ποια μορφή.  Η έμμεση επιλογή της Πολιτείας την 

περίοδο 2006 – 2009 ουσιαστικά να μην εισάγει νέους σπουδαστές/στριες στο Τμήμα οδήγησε το 

Τμήμα σε παρακμή.  Η εισαγωγή εκ νέου το 2010 μεγάλου αριθμού σπουδαστών/στριών και η 

απόφαση για αναστολή εισαγωγής το 2011 προκαλεί σύγχυση και απογοήτευση σε όλη την 

ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος.  Το Τμήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, να σχεδιάσει, να 

οργανώσει και να πραγματοποιήσει δράσεις σε ένα ασαφές, ανασφαλές ή και συχνά απειλητικό 

περιβάλλον. 

 

Θετικό για το Τμήμα θεωρείται ο νέος νόμος 4009/2011 για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που 

σπρώχνει τα Τεχνολογικά Ιδρύματα σε δύσκολες αλλά αναγκαίες εσωτερικές αναδιαρθρώσεις και 

εξωστρεφείς στρατηγικές και δράσεις.  Το γεωπονικό επιστημονικό πεδίο προσφέρεται για κάτι 

τέτοιο και προτείνεται η ταχύτατη προσαρμογή του Τμήματος τόσο στο γράμμα όσο και κυρίως 

στο πνεύμα του νόμου. 

 

Σημαντική παράμετρος στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην οποία εμπλέκεται και η 

Πολιτεία, είναι και η μείωση της υποχρέωσης των μονίμων μελών Ε.Π. να χρεώνονται ώρες 

διδασκαλίας, ανάλογα με τη βαθμίδα, δέκα (10), για τους Καθηγητές, δώδεκα (12) για τους 

Αναπληρωτές Καθηγητές, δεκατέσσερις (14) για τους Επίκουρους Καθηγητές και δεκαέξι (16) για 

τους Καθηγητές Εφαρμογών.  Το ωράριο αυτό, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή από το 2009, της 

εισαγωγής όλων των σπουδαστών/στριών κάθε χρόνο σε ένα (1) εξάμηνο και όχι σε δύο (2) όπως 

παλιά, είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί στην πράξη.  Στην προσπάθεια των μελών Ε.Π. να καλύψουν 

το ωράριό τους χρεώνονται μαθήματα με ελάχιστη έως καθόλου συνάφεια με το γνωστικό τους 

αντικείμενο με αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση του εκπαιδευτικού προϊόντος.  Η ΟΜ.Ε.Α. 

θεωρεί ότι για λόγους σεβασμού προς την επιστημοσύνη των διδασκόντων αλλά και στην 

Τριτοβάθμια λογική της εκπαίδευσης των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, είναι απαραίτητη η 

προσαρμογή του ωραρίου στη βάση της αντιστοίχισης με αυτό των μελών Ε.Π. των 

Πανεπιστημίων. 

 

Παρόμοια, η Πολιτεία πρέπει να βελτιώσει το πλαίσιο εργασίας του έκτακτου Ε.Π..  Θα πρέπει να 

δίνεται η δυνατότητα στο Ίδρυμα να συνάπτει τουλάχιστον τριετείς από εξαμηνιαίες που είναι 

σήμερα, συμβάσεις εργασίας.  Αυτό θα δώσει την ευχέρεια στο έκτακτο Ε.Π. να επικεντρωθεί 

χωρίς ανασφάλεια και αβεβαιότητα όχι μόνο στο εκπαιδευτικό έργο αλλά και στην οργάνωση και 

λειτουργία των Εργαστηρίων. 
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Σε επίπεδο Σχολής: 

Υπάρχει άμεση ανάγκη θεσμοθέτησης διαδικασίας διαμόρφωσης στρατηγικής ανάπτυξής της και 

να ληφθούν καινοτόμες και ριζοσπαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Νόμου 

για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2012. 

 

Από την Εσωτερική Αξιολόγηση προέκυψε ότι υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων 

ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. και Φ.Π. τόσο σε επίπεδο Ε.Π. όσο και χρήσης υποδομών και εξοπλισμού.  Τα 

αντικείμενα όσο και τα προγράμματα σπουδών τους εμφανίζουν υψηλή συνάφεια και συχνά 

αλληλοεπικάλυψη.  Θα μπορούσε να προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και 

υποδομών αν πολλά μαθήματα διδάσκονταν από κοινού.  Επιπλέον στο πλαίσιο της δυνατότητας 

που παρέχει ο νέος νόμος θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά η επιλογή συνένωσης των δύο ή και των 

τριών Τμημάτων της Σ.ΤΕ.Γ. και η δημιουργία τριών (3) ή και περισσοτέρων Προγραμμάτων 

Σπουδών που θα οδηγούν σε ένα ενιαίο πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας ή/και Τροφίμων.  Η 

λειτουργία ενός ενιαίου Τμήματος – Σχολής θα διέθετε μεγάλο αριθμό μονίμων μελών Ε.Π. και έτσι 

θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα και στη σύσταση Τομέων Μαθημάτων. 

 

Η μεγάλη διαρροή σπουδαστών/στριών, ο μεγάλος μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών και ο 

χαμηλός μέσος βαθμός πτυχίου θα πρέπει να προβληματίσουν σε πολλά επίπεδα.  Είναι προφανές 

ότι χρειάζεται ένα Πρόγραμμα Σπουδών και μια εκπαιδευτική διαδικασία πιο προσαρμοσμένα στις 

μαθησιακές δυνατότητες των σπουδαστών/στριών.  Θα πρέπει να συζητηθεί σοβαρά η δυνατότητα 

που παρέχει ο Νόμος για τη δημιουργία τριετούς φοίτησης Σχολής με σημαντικό περιορισμό των 

μαθημάτων Γενικής Υποδομής, έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων και 

πολλαπλές επιλογές μαθημάτων ώστε οι σπουδαστές/στριες να επιλέγουν ανάλογα με τις 

επαγγελματικές τους δεξιότητες και επιθυμίες..  Ίσως θα πρέπει να μελετηθεί και η ενσωμάτωση 

των Θεωρητικών μαθημάτων με τις Εργαστηριακές Ασκήσεις σε ένα ενιαίο πρότυπο εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με την υποχρεωτική παρακολούθησή τους από τους σπουδαστές/στριες. 

 

Οι κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία του νέου προτεινόμενου Τμήματος – Σχολής θα πρέπει 

να εναρμονισθούν και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα γεωργο-οικονομικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής της Πελοποννήσου ώστε η Σχολή να αποκτήσει προσωπικότητα που θα τη διαφοροποιεί 

από αντίστοιχα Τμήματα, Τεχνολογικών Γεωπονικών Σχολών άλλων Τ.Ε.Ι. και θα τη συνδέει με την 

τοπική κοινωνία.  Συγκεκριμένα προτείνεται το Π.Σ. να έχει σαν «σημαία» την καλλιέργεια της 

Ελιάς και του Ελαιολάδου, ενός προϊόντος τοπικής και εθνικής σημασίας.  Φυσικά για την 

υποστήριξη του επαγγέλματος του τεχνολόγου γεωπονίας θα πρέπει να συνυπάρχουν και τα πολύ 

σημαντικά πεδία των Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών με έμφαση στην Υδροπονία και της 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα μικρό περιφερειακό Τεχνολογικό 

Ίδρυμα να εξειδικεύσει σε συγκεκριμένα γνωσιολογικά πεδία και να παρέχει σε αυτά υψηλού 

επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Η έρευνα της Σχολής θα πρέπει να υπόκειται και σε κάποιο κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό.  Δεν 

είναι επιστημονικά και οικονομικά αποδεκτό μικρά Τεχνολογικά Ιδρύματα, με μικρό έως ελάχιστο 

αριθμό ερευνητικού δυναμικού να δραστηριοποιούνται σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.  

Προτείνεται η έρευνα να εστιάζεται σε 1-2 βασικούς άξονες τους οποίους θα θέτει η Σχολή πάνω 

στους οποίους θα εναρμονίζονται και θα συνεργάζονται τα περισσότερα μέλη Ε.Π.  Αυτό θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη συντονισμένης έρευνας κάτι που μπορεί να καταστήσει το Ίδρυμα σε 

πόλο ανάπτυξης καινοτομίας σε ένα ή λίγα αντικείμενα. 

 

Η ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ειδίκευσης που θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα 

ενός καλού τριετούς ή τετραετούς προπτυχιακού Π.Σ. θα συμβάλει στην εξειδίκευση της Σχολής σε 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.  Μερικά από αυτά τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα μπορεί να 
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είναι στην αγγλική γλώσσα για την προσέγγιση σπουδαστών/στριών του εξωτερικού με 

ενδιαφέρον για την ελιά και το ελαιόλαδο.  Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών πρέπει να 

οργανωθούν από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εναρμόνιση των διατάξεων του νέου 

Νόμου 4009/2011. 

 

Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν και στην αυξημένη προσέλκυση σπουδαστών/στριών από την 

τοπική κοινωνία κάτι θα διευκολύνει οικονομικά και τις οικογένειές τους ιδιαίτερα στο υπό 

διαμόρφωση νέο οικονομικό περιβάλλον.  

 

Σε επίπεδο Τµήµατος 

Ελάχιστα πράγματα μπορούν να γίνουν σε επίπεδο Τμήματος πριν ξεκαθαρίσουν τα θέματα σε 

υψηλότερο επίπεδο.  Για παράδειγμα, αναμόρφωση του Π.Σ., το οποίο έχει με την μετεξέλιξη του 

Τμήματος ΘΕ.Κ.Α. σε ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. προσαρμόσθηκε καλύπτοντας επιστημονικές γνώσεις της 

τελευταίας περιόδου, δεν μπορεί να γίνει εάν δεν καθορισθούν σαφώς οι κατευθύνσεις του 

Τμήματος. 

 

Μεταξύ αυτών που μπορούν αν γίνουν άμεσα είναι και η προσπάθεια για τη βελτίωσης της 

κινητικότητας τόσο των σπουδαστών/στριών όσο και των μελών Ε.Π. στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση – Erasmus, όπου το τμήμα εξετάζει, σε συνεργασία με το 

Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του Ιδρύματος, δράσεις όπως: 

• Μετακίνηση του μαθήματος της αγγλικής ορολογίας από την κατηγορία των μαθημάτων 

επιλογής σε αυτή των υποχρεωτικών. 

• Συστηματικότερη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και πέρα από το Π.Σ. 

• Σύσταση προς τους διδάσκοντες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία να χρησιμοποιούν, 

παράλληλα με τους ελληνικούς, και τους αγγλικούς όρους για τα αντικείμενα που διδάσκουν. 

Θεωρείται ότι τα παραπάνω θα συμβάλλουν θετικά στην εξοικείωση με τη λειτουργία τόσο των 

διδασκόντων όσο και των σπουδαστών/στριών σε ένα ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 

Ταυτόχρονα το Τμήμα προτρέπει για την αύξηση των πειραματικών Πτυχιακών Εργασιών και 

μάλιστα να βρίσκονται σε συνέχεια στη λογική μιας κοινής ερευνητικής κατεύθυνσης έτσι ώστε τα 

αποτελέσματά τους να οδηγούν σε επιστημονικές ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις. 

 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της εφαρμογής του Π.Σ. του Τμήματος είναι η χαμηλή προσέλευση των 

σπουδαστών/στριών στα Θεωρητικά μαθήματα.  Αυτό πολύ συχνά δυσκολεύει και την 

παρακολούθηση των Εργαστηριακών Ασκήσεων αφού οι περισσότεροι σπουδαστές/στριες 

αγνοούν πλήρως το θεωρητικό υπόβαθρο.  Μια πρόταση για τη βελτίωση της κατάστασης θα 

μπορούσε να είναι, τουλάχιστον για κάποια μαθήματα, η συνένωση του θεωρητικού μέρους με τις 

αντίστοιχες Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μια ενιαία διδακτική πράξη υποχρεωτικής 

παρακολούθησης. 
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Παράρτηµα Ι.  Εκπαιδευτικό Προσωπικό που συµµετείχε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία του Τµήµατος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 

 

Πίνακας 1.  Μόνιμο Ε.Π. του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο 

1. Βελισσαρίου Δημήτριος Καθηγητής 
Εφηρμοσμένη Φυσιολογία στην Ανθοκομία 

&Λαχανοκομία 

2. Βλαχόπουλος Ευάγγελος Καθηγητής Ζωικοί Εχθροί των Φυτών 

3. Κανάκης Ανδρέας Καθηγητής Λαχανοκομία 

4. Καραμουσαντάς Δημήτριος Αναπληρωτής 
Θερμοκηπιακές Κατασκευές, Εξοπλισμοί, 

Λειτουργία & Αυτοματισμοί Θερμοκηπίων 

5. Γεωργόπουλος Ευστράτιος  Αναπληρωτής 
Πληροφορική – Ανάλυση & Επεξεργασία 

Δεδομένων 

6. Πετρόπουλος Δημήτριος Επίκουρος Γεωργική Οικονομία 

7. Δημόπουλος Βασίλης Επίκουρος 
Φυτοπαθολογία & Φυτοπροστατευτικά 

Προϊόντα 

8. Κοτσιφάκη Μαρία Εφαρμογών Ανατομία-Μορφολογία Φυτών 

9. Μουρούτογλου Χρήστος Εφαρμογών 

Διαχείριση Γεωργικών 

Υδάτινων Πόρων & 

Γεωργικού Περιβάλλοντος 

 

 

Πίνακας 2.  Μόνιμο Ε.Π. άλλων Τμημάτων που συμμετείχε στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο 

Φ.Π. 

1. Μανωλοπούλου Ελένη Καθηγήτρια Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων  

2. Ξυνιάς Ιωάννης Καθηγητής Γενετική Βελτίωση & Βιομετρία 

3. Κώτσιρας Αναστάσιος Επίκουρος Λαχανοκομία 

4. Κάρτσωνας Επαμεινώνδας Εφαρμογών  Ανατομία & Φυσιολογία Φυτών 

5. Ασημακοπούλου Άννα Εφαρμογών Δενδροκομία 
    

ΤΕ.ΤΡΟ. 

1. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Εφαρμογών  Οργανική Χημεία 
    

Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. 

1. Βογοπούλου Αρετή  Εφαρμογών  Αγγλική Γλώσσα 
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Πίνακας 3.  Εξωτερικοί Συνεργάτες ανά βαθμίδα και συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών 

διδασκαλίας κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-11 

 

Βαθμίδα  

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο 

Αριθμός Ώρες Αριθμός Ώρες 
 

Με πλήρη προσόντα 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

με προσόντα Επίκουρου καθηγητή 
10 74 8 66 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

με προσόντα Καθηγητή Εφαρμογών 
13 93 10 89 

 

Με ελλιπή προσόντα 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

με διδακτορικό τίτλο 
- - - - 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

με μεταπτυχιακό τίτλο 
8 47 3 17 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

με βασικό τίτλο σπουδών 
9 32 5 15 

 

Γενικό Σύνολο  40 246 26 187 

 

 

Πίνακας 4.  Ειδικό Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-11 

 

α/α Ονοματεπώνυμο  Εργαστήριο - Γραμματεία 
 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 

1. Άννα Κοστρίβα Φυτοπαθολογίας 

2. Καλλίμαχος Νηφάκος Λαχανοκομίας 

3. Αντωνία Κορίκη Εδαφολογίας 
   

Διοικητικό Προσωπικό 

1. Ανάργυρος Σκάρλας Γραμματεία  
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Παράρτηµα ΙΙ.  Στοιχεία σπουδαστικού δυναµικού του Τµήµατος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

 

Πίνακας 1.  Συνολικός αριθμός εισαχθέντων σπουδαστών/στριών ανά ακαδημαϊκό έτος και φύλο 

τη δεκαετία 2001 - 2010 

 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Συνολικά 

Σπουδαστές Σπουδάστριες 

Αριθμός % Αριθμός % 

2001-02 255 136 53,3 119 46,7 

2002-03 281 118 42,0 163 58,0 

2003-04 262 105 40,1 157 59,9 

2004-05 270 116 43,0 154 57,0 

2005-06 249 103 41,4 146 58,6 

2006-07 14 10 71,4 4 28,6 

2007-08 36 12 33,3 24 66,7 

2008-09 36 10 27,8 26 72,2 

2009-10 24 11 45,8 13 54,2 

2010-11 153 89 58,2 64 41,8 

Συνολικά 1.580 710 44,9 870 55,1 

 

Πίνακας 2.  Αριθμός εισαχθέντων σπουδαστών/στριών ανά ακαδημαϊκό έτος και τρόπο εισαγωγής 

τη  δεκαετία 2001 - 2010 

Έτος 

Εισαγωγής 

Εισαγωγικές Κατατακ/ριες Μετεγγραφή Άλλος 
Συνολικά 

Αρ/μος % Αρ/μος % Αρ/μος % Αρ/μος % 

2001 251 98,4 1 0,4 3 1,2 0 0,0 255 

2002 266 94,7 5 1,8 7 2,5 3 1,1 281 

2003 251 95,8 3 1,1 7 2,7 1 0,4 262 

2004 249 92,2 12 4,4 6 2,2 3 1,1 270 

2005 238 95,6 10 4,0 1 0,4 0 0,0 249 

2006 7 50,0 6 42,9 0 0,0 1 7,1 14 

2007 25 69,4 11 30,6 0 0,0 0 0,0 36 

2008 24 66,7 12 33,3 0 0,0 0 0,0 36 

2009 18 75,0 6 25,0 0 0,0 0 0,0 24 

2010 150 98,0 0 0,0 3 2,0 0 0,0 153 

Συνολικά 1.479 93,6 66 4,2 27 1,7 8 0,5 1.580 

 

Πίνακας 3.  Αλλοδαποί σπουδαστές/στριες που ενεγράφησαν στο Τμήμα ανά ακαδημαϊκό έτος 

εγγραφής και χώρας προέλευσής τους κατά τη δεκαετία 2001 - 2010 

Χώρα 

Ακαδημαϊκό Έτος 

Συνολικά 

2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2006 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

Αλβανία  1 2 2 4     5 14 

Βουλγαρία     1      1 

Κύπρος  1  1       2 

Αυτόνομα 

Παλαιστινιακά 

Εδάφη 

    1      1 

Ρουμανία     1     1 2 

Συνολικά  2 2 3 7     6 20 
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Πίνακας 4.  Εξέλιξης των σπουδαστών/στριών που ενεγράφησαν στο Τμήμα κατά τη δεκαετία 2001 

- 2010 

 

Έτος 

Εισαγωγής 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Σύνολο 

Εγγραφή 255 281 262 270 249 14 36 36 24 153 1.580 

Διαγραφή 176 184 175 180 149 7 18 18 11 8 926 

Αποφοίτηση 55 52 36 29 16 0 2 2 0 0 192 

Ενεργοί 24 45 51 61 84 7 16 16 13 145 462 
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Παράρτηµα ΙΙΙ.  Στοιχεία του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος 

ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

Πίνακας 1.  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

Α Εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Μ
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Ν
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Δ
Ε

Σ
 

Μαθηματικά ΜΓΥ Υ 2 2  4 8 4 

Φυσική - Αγρομετεωρολογία ΜΓΥ Υ 4  2 6 14 7 

Χημεία ΜΓΥ Υ 3  2 5 11 6 

Αρχές Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών ΜΓΥ Υ 2 2  4 8 4 

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΜΕΥ Υ 3   3 9 5 

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής ΜΓΥ Υ 2  2 4 8 4 

Προαιρετικό Μάθημα  Π    0 0 0 

Σύνολο   16 4 6 26 58 30 

 

Β Εξάμηνο 
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Μορφολογία και Ανατομία Φυτών ΜEΥ Υ 2   3 5 9 5 

Εδαφολογία ΜEΥ Υ 3   2 5 11 6.5 

Αρχές Γεωργικής Μηχανολογίας-Γεωργικά 

Μηχανήματα 
ΜΓΥ Υ 2   2 4 8 4.5 

Γενική Ανθοκομία ΜΕΥ Υ 2   2 4 8 5 

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία ΜΓΥ Υ 2   2 4 8 4.5 

Συστηματική Βοτανική - Ζιζανιολογία ΜΕΥ Υ 2   2 4 8 4.5 

Προαιρετικό Μάθημα   Π       0 0 0 

Σύνολο   13  13 26 52 30 

 

Γ Εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Γενική Λαχανοκομία ΜΕΥ Υ 3   2 5 11 6 

Φυσιολογία Φυτών ΜΕΥ Υ 3   3 6 12 6.5 

Βιοστατιστική - Γεωργικός Πειραματισμός ΜΓΥ Υ 2   2 4 8 4 

Πρότυπα, Κανόνες και Πιστοποίηση 

Βιολογικής και Ολοκληρωμένης Γεωργίας 
ΜΕ Υ 2     2 6 3.5 

Φυτοπαθολογία ΜΕΥ Υ 2   2 4 8 4 

Τεχνολογία Θερμοκηπίων ΜΕ Υ 3   2 5 11 6 

Προαιρετικό Μάθημα   Π       0 0 0 

Σύνολο   15  11 26 56 30 
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Δ Εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Γεωργική Εντομολογία – Ζωολογία ΜΕΥ Υ 3   2 5 11 6 

Αρχές Διαχείρισης Υδατικών Πόρων- Αρδεύσεις-

Στραγγίσεις 
ΜΕΥ Υ 3   2 5 11 6 

Γεωργική Γενετική ΜΕΥ Υ 2   2 4 8 4 

Ειδική Λαχανοκομία Ι ΜΕ Υ 3   2 5 11 6 

Φυτά Εσωτερικών Χώρων - Δρεπτά Άνθη ΜΕ Υ 2   2 4 8 4 

Γεωργική Οικονομία ΔΟΝΑ Υ 2 1   3 7 4 

Προαιρετικό Μάθημα   Π       0 0 0 

Σύνολο   15 1 10 26 56 30 

 

Ε Εξάμηνο 
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Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ ΜΕ Υ 3   3 6 12 6.5 

Καλλωπιστικά Φυτά Πάρκων και 

Δενδροστοιχιών 
ΜΕ Υ 3   3 6 12 6.5 

Αγροτική Πολιτική ΔΟΝΑ Υ 3 1   4 10 5 

Επιλογής Υποχρεωτικό από την Ομάδα ΙΙ ΜΕΥ ΕΥ 3   2 5 11 6 

Επιλογής Υποχρεωτικό απ’ την Ομάδα ΙΙΙ  ΜΕΥ ΕΥ 3   2 5 11 6 

Προαιρετικό Μάθημα   Π       0 0 0 

Σύνολο   15 1 10 26 56 30 

 

ΣΤ Εξάμηνο 
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Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους ΜΕ Υ 3   3 6 12 7 

Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου ΜΕ Υ 3   3 6 12 7 

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα - Βιολογικά 

Σκευάσματα 
ΜΕ Υ 2   2 4 8 4.5 

Γονιμότητα Εδαφών - Λιπασματολογία ΜΕΥ Υ 3   3 6 12 7 

Επιλογής Υποχρεωτικό από την Ομάδα Ι ΔΟΝΑ ΕΥ 2 2   4 8 4.5 

Προαιρετικό Μάθημα   Π       0 0 0 

Σύνολο   13 2 11 26 52 30 

 



 

 

51 

 

Ζ Εξάμηνο 
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Βιολογική και Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση 

Εχθρών, Ασθενειών και Ζιζανίων 
ΜΕ Υ 3  3 6 12 7 

Βελτίωση Φυτών ΜΕΥ Υ 3  3 6 12 7 

Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί - Τυποποίηση 

Γεωργικών Προϊόντων 
ΜΕΥ Υ 3  3 6 12 7 

ΟΔΓΕ (Οργάνωση Διαχείριση Γεωργικών 

Επιχειρήσεων) - Τεχνικοοικονομική Ανάλυση 
ΔΟΝΑ Υ 2 2  4 8 4.5 

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΜΕΥ Υ 2 2  4 8 4.5 

Προαιρετικό Μάθημα  Π    0 0 0 

Σύνολο   13 4 9 26 52 30 

 

Η Εξάμηνο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ   Υ       0 0 10 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   Υ       0 0 20 

Σύνολο        30 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΜΓΥ : Μάθημα Γενικής Υποδομής 

ΜΕΥ : Μάθημα Ειδικής Υποδομής 

ΜΕ : Μάθημα Ειδικότητας 

ΕΥ : Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα 

ΔΟΝΑ : Μάθημα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Θ  : Θεωρία 

Ε  : Εργαστήριο 

ΑΠ : Ασκήσεις Πράξης 

 

 

ΚΑΤ΄  ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ιη Ομάδα (ΔΟΝΑ) 

• Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων 

• Γεωργικοί Συνεταιρισμοί/Γεωργική Κοινωνιολογία 

• Φιλοσοφία των Επιστημών 

• Διδακτική των Τεχνολογικών Γεωπονικών Μαθημάτων 

 

ΙΙη Ομάδα (ΜΕΥ) 

• Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

• Γεωργική Οικολογία 
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• Αγγλική Ορολογία 

 

ΙΙΙη Ομάδα (ΜΕY) 

• Λαχανοκομία Υπαίθρου 

• Γεωργική Βιοτεχνολογία 

• Καλλιέργεια Εδώδιμων Μανιταριών 

• Τεχνολογία Παραγωγής Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού – Σποροπαραγωγή 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

• Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά κ.λπ.) από το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.του Ιδρύματος. 

• Μελισσοκομία (2 ώρες Θεωρία). 

• Ανθοδετική (2 ώρες Θεωρία). 

• Εκτίμηση Ζημιών από Φυσικά Αίτια (2 ώρες Θεωρία). 

• Ασφάλεια Έργου-Προστασία Περιβάλλοντος (2 ώρες Θεωρία). 

• Οποιοδήποτε μάθημα από τα μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) που δεν έχει επιλέξει ο 

σπουδαστής (μόνο το θεωρητικό μέρος του μαθήματος). 

• Οποιοδήποτε μάθημα από τα υπόλοιπα Τμήματα της Σ.ΤΕ.Γ. (μόνο το Θεωρητικό μέρος). 

 

Σημείωση: Από τα Προαιρετικά μαθήματα οι σπουδαστές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να επιλέξουν ένα σε 

κάθε εξάμηνο (από το 1
ο
 έως και το 7

ο
 εξάμηνο).  Δεν υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθμός προαιρετικών 

μαθημάτων που απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί με επιτυχία κάποιος σπουδαστής 

προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του. 
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Παράρτηµα ΙV.  Στοιχεία ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Τµήµατος 

ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

 

Πίνακας 1.  Πανεπιστήμια με τα οποία το Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. έχει συμφωνία 

εκπαιδευτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση-

Erasmus» για την κινητικότητα σπουδαστών και μελών Ε.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 

2007 - 13 

 

α/α Πανεπιστήμιο Χώρα 

1. State Higher Vocational School in Krosno Πολωνία 

2. University of Life Sciences in Lublin Πολωνία 

3. University of Forestry Βουλγαρία 

4. University of Agricultural Sciences Ρουμανία 

5. Technical University of Cluj-Napoca Ρουμανία 

6. University of South Bohemia Τσεχία 

7. University of Padova Ιταλία 

8. University of Szeged Ουγγαρία 

9. University of Pecs Ουγγαρία 

10. Suleyman Demirel University Τουρκία 

11. Harran University Τουρκία 

12. Haute Ecole Provinciale du Hainaut Occidental Βέλγιο 

13. Université de Liege Βέλγιο 
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Πίνακας 2.  Σπουδαστές/στριες του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. που μετακινήθηκαν προς 

Πανεπιστήμια άλλων χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση-Erasmus» 

τη δεκαετία 2001 - 2010 

α/α Πανεπιστήμιο Αριθμός 

Σκοπός 

Πρακτ. Άσκηση Σπουδές 
     

1. 
Plant Research International 

Wageningen, Ολλανδία 
14 14  

2. 
Suleyman Demirel University, 

Τουρκία 
4  4 

3. 
Nafferton Ecological Farming 

Group, Newcastle Η.Β. 
3 3  

4. 
Atelier de l’Entre – Deux, 

Paris, Γαλλία 
2 2  

5. 
University of Life Sciences in 

Lublin, Πολωνία 
2  2 

6. 
State Higher Vocational School 

in Krosno, Πολωνία 
2  2 

7. 
Bergius Botanic Garden, 

Stockholm, Σουηδία 
1 1  

8. 
Goteborg Botanical Garden, 

Σουηδία 
1 1  

9. 
Centre for Forest, Landscape & 

Planning, KVL, Δανία 
1 1  

10. 
KVL, 

Δανία 
1  1 

11. 
Fulham Palace Garden Centre, 

Η.Β. 
1 1  

12. 
Royal Botanic Garden 

Edinburgh, Σκωτία 
1 1  

13. 
Miguel Plasencia Garcia, 

Ισπανία 
1 1  

Συνολικά 34 25 9 

 

 

Πίνακας 3.  Σπουδαστές/στριες από Πανεπιστήμια άλλων χωρών που μετακινήθηκαν προς 

το Τμήμα στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση-Erasmus» τη δεκαετία 2001 - 

2010 

 

α/α Πανεπιστήμιο Αριθμός 

Σκοπός 

Πρακτ. Άσκηση Σπουδές 
     

1. 
University of Life Sciences in 

Lublin, Πολωνία 
6  6 

2. 
State Higher Vocational School 

in Krosno, Πολωνία 
6  6 

Συνολικά 12 0 12 
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Πίνακας 4.  Μέλη Ε.Π. του Τμήματος που μετακινήθηκαν προς Πανεπιστήμια άλλων χωρών στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση-Erasmus» την τελευταία δεκαετία 

 

 

α/α Μέλος Ε.Π. Πανεπιστήμιο Σκοπός Περίοδος 

1. Πασχαλίδης Χρήστος 
University of Forestry, Sofia, 

Βουλγαρία 
Διδασκαλία 2006-07 

2. Πετρόπουλος Δημήτρης  
Agricultural University of 

Plovdiv, Βουλγαρία 
Διδασκαλία 2008-09 

3. Καραμουσαντάς Δημητρ. 
Technical University of Cluj-

Napoca, Ρουμανία 
Διδασκαλία 2009-10 

4. Κανάκης Ανδρέας 
Erasmus Contact Seminar, 

Graz, Αυστρία 
Διδασκαλία 2009-10 

5. Πετρόπουλος Δημήτρης  

University of National and 

World Economy, Σόφια, 

Βουλγαρία 

Διδασκαλία 2010-11 

 

 

Πίνακας 5.  Μέλη Ε.Π. Πανεπιστημίων άλλων χωρών που μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση-Erasmus» την τελευταία δεκαετία 

 

α/α Μέλος Ε.Π. Πανεπιστήμιο Σκοπός Περίοδος 

1. Popov Vladislav 
Agricultural University of 

Plovdiv, Βουλγαρία 
Διδασκαλία 2008-09 

2. Ferenc Lantos 
University of Szeged, 

Ουγγαρία 
Διδασκαλία 2009-10 

3. Marek Krzywonos 
State Higher Vocational 

School in Krosno, Πολωνία 
Διδασκαλία 2009-10 
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Παράρτηµα V.  Στοιχεία Αξιολόγησης του Τµήµατος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. 

 

 

Πίνακας 1.  Χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών/στριών που ενεγράφησαν στο 

Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. της δεκαετίας 2001 – 2010 

 

Ακαδ. Έτος 

Εγγραφής 

Διάρκεια Σπουδών (εξάμηνα) 

Πτυχ/χοι Ενεργοί 8 10 12 14 16 18 ≥ 20 
          

2000-2001 3 19 14 15 5 7 4 67 18 

2001-2002  17 10 8 7 10 1 53 26 

2002-2003  6 4 15 14 7  46 51 

2003-2004 1 5 8 14 4   32 55 

2004-2005 1 6 11 6    24 66 

2005-2006 3 7 3     13 87 

2006-2007         7 

2007-2008 1       1 17 

2008-2009          18 

2009-2010         13 

2010-2011         145 

Σύνολο 9 60 50 58 30 24 5 236 503 

 

 

Πίνακας 2.  Κατανομή των βαθμών πτυχίου των αποφοίτων του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. κατά τη 

δεκαετία 2001 - 2010 

 

 

Ακαδ. Έτος 

Αποφοίτησης 

Κατανομή Βαθμών (%) Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

Σύνολο 

Αποφοίτων 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

       

2001-2002 5 15 6 0 6,49 26 

2002-2003 3 20 5 0 6,48 28 

2003-2004 4 21 6 0 6,56 31 

2004-2005 5 24 9 0 6,57 38 

2005-2006 5 30 2 0 6,48 37 

2006-2007 2 44 4 0 6,51 50 

2007-2008 6 28 6 0 6,44 40 

2008-2009 8 32 2 0 6,37 42 

2009-2010 11 36 2 0 6,28 49 

2010-2011 18 52 5 0 6.32 75 

Σύνολο 67 302 47 0 6,35 416 
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Πίνακας 3.  Θεωρητικά μαθήματα του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. που αξιολογήθηκαν από τους 

σπουδαστές/στριες 

 

α/α Μάθημα 

Ερωτηματολόγια 

Δόθηκαν Κενά 
 

Αξιολογημένα 

1. Αρχές Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας Φυτών 37 10 

2. Φυσική - Αγρομετεωρολογία 11 4 

3. Μαθηματικά 10 0 

4. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 9 0 

5. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 9 0 
 

Απορριπτέα 

6. Μελισσοκομία 7 2 

7. Καλλιέργεια Εδώδιμων Μανιταριών 9 8 

8. Αρχές Γεωργικής Μηχανολογίας – Γεωργικά Μηχανήματα 32 32 

9. Εδαφολογία 5 0 

10. Διδακτική των Τεχνολογικών Γεωπονικών Μαθημάτων 5 0 

11. 
Πρότυπα, Κανόνες & Πιστοποίηση Βιολογικής & 

Ολοκληρωμένης Γεωργίας 
4 0 

12. Γεωργική Οικονομία 4 0 

13. Αρχές Διαχείρ. Υδάτινων Πόρων – Αρδεύσεις - Στραγγίσεις 2 1 

14. Γεωργική Οικολογία 2 0 

15. Γεωργική Βιοτεχνολογία 2 0 
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Πίνακας 4.  Εργαστηριακές Ασκήσεις του Τμήματος ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α. που αξιολογήθηκαν από τους 

σπουδαστές/στριες 

α/α Εργαστήριο 

Ερωτηματολόγια 

Δόθηκαν Κενά 
 

Αξιολογημένα 

1. Φυσική - Αγρομετεωρολογία 42 3 

2. Χημεία 45 6 

3. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 34 0 

4. Εδαφολογία 22 2 

5. Αρχές Γεωργικής Μηχανολογίας – Γεωργικά Μηχανήματα 6 0 

6. Αρχές Διαχείρ. Υδάτινων Πόρων – Αρδεύσεις - Στραγγίσεις 22 10 

7. Γεωργική Γενετική 26 8 

8. Ειδική Λαχανοκομία Ι  14 3 

9. Φυτά Εσωτερικών Χώρων – Δρεπτά Άνθη 22 7 

10. Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ 33 1 

11. Καλλωπιστικά Φυτά Πάρκων & Δενδροστοιχιών 11 2 

12. Καλλιέργεια Εδώδιμων Μανιταριών 16 7 

13. 
Τεχνολογία Παραγωγής Φυτικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού - Σποροπαραγωγή 
14 1 

14. Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες εκτός Εδάφους 29 11 

15. Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου 26 7 

16. Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα – Βιολογικά Σκευάσματα 32 6 

17. Γονιμότητα Εδαφών - Λιπασματολογία 15 3 

18. 
Βιολογική & Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών 

Ασθενειών & Ζιζανίων 
27 10 

19. Βελτίωση Φυτών 36 8 

20. Τυποποίηση & Μετασυλλεκτική Διαχείριση Προϊόντων  22 16 
 

Απορριπτέα 

21. Βιοστατιστική – Γεωργικός Πειραματισμός 7 2 

 

 


