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Τίτλος µαθήµατος:                      ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ   
 

Τύπος µαθήµατος:                            Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο 

 
∆ιδακτικές  µονάδες:             5 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:         Α’ 

 
Επίπεδο µαθήµατος:                        Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα:                              Όχι 

 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις ώστε να τους 

καταστήσει ικανούς να κατανοήσουν τα µαθήµατα  Φυσιολογίας φυτών, Εδαφολογίας, 

Λιπασµατολογίας και  Γεωργικών  βιοµηχανιών 

 
Περιγραφή µαθήµατος: 
♦ Αντικείµενο της Γεωργικής Χηµείας και η σχέση της µε τη Γενική Χηµεία (ορισµοί 

και βασικές έννοιες Γενικής Χηµείας) 

1. Οι ιδιότητες του νερού. Ο ρόλος του νερού στο φυτό, το έδαφος την ατµόσφαιρα και 

τα τελικό γεωργικό προϊόν 

♦ Τα συστήµατα διασποράς φάσεων και ο ρόλος τους στα φυτά και τα έδαφος φυτό – 

ατµόσφαιρα 

♦ Στοιχεία βιοχηµείας – ενζυµολογίας µε κατεύθυνση την εξυπηρέτηση του γνωστικού 

αντικειµένου της Φυτοτεχνολογίας. 

♦ Στοιχεία λιπασµατολογίας (τύποι και βιοµηχανική παραγωγή λιπασµάτων) Νόµοι 

αποδόσεων των φυτών 

♦ Στοιχεία χηµείας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

♦ Αρχές και µέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής χηµικής ανάλυσης και προσδιορισµού 

χηµικών παραµέτρων µε ενδιαφέρον στη Γεωπονία 
 
 
 
 

 

Τίτλος µαθήµατος:    ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   7 
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Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:         Α’
 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα:       όχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: 
 
Το µάθηµα αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι σπουδαστές  

• την εσωτερική ανατοµική δοµή του φυτικού σώµατος 

• την εξωτερική  µορφολογία του φυτικού σώµατος  

• τους τρόπους αναπαραγωγής των φυτικών οργανισµών µε έµφαση στα 

καλλιεργούµενα φυτά. 

Η απόκτηση των βασικών αυτών γνώσεων θα υποβοηθήσει τους σπουδαστές στην 

κατανόηση των λειτουργιών του φυτού και της επίδρασης των εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων στην αύξηση και ανάπτυξη του φυτού που αποτελούν 

αντικείµενο του εξαρτώµενου από αυτό µαθήµατος της Φυσιολογίας. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
Α΄ Το Φυτικό Κύτταρο 

- χηµεία 

- δοµή 

- διαίρεση 

- µορφολογικοί τύποι 

Β΄ Ιστοί και Συστήµατα Ιστών του Φυτικού Σώµατος 

Γ΄ Μορφολογία και Ανατοµία των Φυτικών Οργάνων 

- βλαστός 

- ρίζα 

- φύλλο 

- άνθος 

- καρπός 

- σπέρµα 

∆΄ Αναπαραγωγή των Φυτών 

 
 
 
 
 
Τίτλος µαθήµατος:    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  
 

Τύπος µαθήµατος:   Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  1 ώρα θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο +1 ώρα                          

                                                           Aσκηση Πράξης   
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∆ιδακτικές µονάδες:   4 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Α 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    όχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: 

• χειρίζονται µε άνεση ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του 

• χειρίζονται υπολογιστές και εκτυπωτές δικτύου 

• γνωρίζουν τις πιό βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήµατος 

• χρησιµοποιούν τις κυριότερες υπηρεσίες του Internet 

• πληκτρολογούν και επεξεργάζονται κείµενο 

• εισαγάγουν δεδοµένα σε λογιστικά φύλλα 

• παράγουν γραφικές παραστάσεις βάση των δεδοµένων 

• εισαγάγουν στοιχεία από λογιστικό φύλλο σε επεξεργαστή κειµένου 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 
• Υλικό µέρος του υπολογιστή,  επεξεργαστής, µνήµη, περιφερειακά.  

• Λογισµικό, δυαδικό σύστηµα, µονάδες µέτρησης της πληροφορίας, κατηγορίες 

προγραµµάτων.  

• Λειτουργικό σύστηµα γενικά. Λειτουργικό Windows. 

• Πολυµέσα. Τοπικά δίκτυα υπολογιστών, Internet και βασικές υπηρεσίες του. 

• Επεξεργαστής κειµένου Word και βασικές του δυνατότητες. 

• εισαγωγή δεδοµένων σε λογιστικά φύλλα 

• εκτέλεση πράξεων και χρησιµοποίηση  συναρτήσεων σε λογιστικά φύλλα 

• παραγωγή  γραφικών  παραστάσεων βάσει των δεδοµένων 

• χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων βάσεων δεδοµένων των λογιστικών φύλλων 

• εισαγωγή στοιχείων από λογιστικό φύλλο σε επεξεργαστή κειµένου 

 

 
 
 
 
 
Τίτλος µαθήµατος:    ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Άσκηση Πράξης 

 

∆ιδακτικές  µονάδες:   4 
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Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Α 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα::                             Όχι       
 
 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 Η µελέτη των φυσικών χρακτηριστικών του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζούν και 

αναπτύσσονται οι φυτικοί και ζωϊκοί οργανισµοί καθώς και των µετεωρολογικών 

παραµέτρων που µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξή τους 

 

Περιγραφή µαθήµατος: 
• Μετεωρολογικές παράµετροι (Ηλιακή ακτινοβολία, Θερµοκρασία του αέρα, 

θερµοκρασία εδάφους, υγρασία του αέρα, άνεµος) 

• Υδροµετέωρα (οµίχλη, δρόσος, πάχνη, χιόνι, χαλάζι) 

• Φαινολογία 

• Γενικά περί κλίµατος, µικροκλίµα,φυτοκλίµα, κλίµα δενδροκοµείου, δασικό κλίµα, 

κλίµα θερµοκηπίου 

• Αγροµετεωρολογικές µεταβολές και γεωργική παραγωγή 

• Μετεωρολογικά όργανα 

 
 
 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:    Ε∆ΑΦΟΛΟΓΙΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

 Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   5 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Β’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    Όχι 

 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
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Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες σχετικές 

γνώσεις για το έδαφος ως βασικού θρεπτικού υποστρώµατος, ως φυσικού µέσου 

στήριξης των φυτών και ως µέσου εφοδιασµού των φυτών µε επαρκείς ποσότητες νερού. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 
• Γενικά για το έδαφος και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. 

• Προέλευση του εδάφους. 

• Ορυκτολογική σύσταση του εδάφους. 

• Συστατικά του εδάφους, ανόργανα και οργανικά. 

• Εδαφική υγρασία. 

• Φυσικές ιδιότητες του εδάφους, υφή, δοµή, χρώµα. 

• Χηµικές ιδιότητες των εδαφών, εναλλακτική ικανότητα, εναλλακτικά κατιόντα, 

αντίδραση εδαφών, βαθµός κορεσµού µε βάσεις, βαθµός αλκαλίωσης. 

• Οργανισµοί και οργανική ουσία των εδαφών. 

• Βασικές αρχές γένεσης, ταξινόµησης και χαρτογράφησης των εδαφών.   

 
 
 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:     ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
 

Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:    6 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   Β’
 

 

Επίπεδο µαθήµατος:    Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:     Ανατοµία και Μορφολογία Φυτών 

 
 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν τις 

διάφορες λειτουργίες των φυτών καθώς και την επίδραση των εσωτερικών και 

εξωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη των φυτών.  

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 
♦ Κίνηση των διαφόρων ουσιών προς και από το κύτταρο 

♦ Θρέψη των φυτών (γενικές απαιτήσεις θρέψεως – λειτουργίες των ανόργανων 

θρεπτικών συστατικών – οι κύκλοι των θρεπτικών στοιχείων) 
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♦ Απορρόφηση και µετακίνηση νερού και ανόργανων ουσιών στο φυτικό σώµα 

♦ Μετακίνηση των οργανικών ουσιών στο φυτικό σώµα 

♦ Μεταβολισµός και ροή ενέργειας στα φυτά 

♦ Αναπνοή 

♦ Φωτοσύνθεση 

♦ Ρύθµιση της αύξησης και ανάπτυξης των φυτών  

     -εσωτερικοί παράγοντες (φυτορµόνες - ρυθµιστές αυξήσεως) 

           -εξωτερικοί παράγοντες (τροπισµοί -  φωτοπεριοδισµός – λήθαργος) 
 

              

 
 
 
Τίτλος µαθήµατος:   ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ και ΓΕΩΡΓ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Ασκήσεις Πράξης 

 

∆ιδακτικές  µονάδες:   5 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Β’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:                              Όχι 
 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 
1. Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών µε την εφαρµογή των 

αρχών και κανόνων της στατιστικής στις βιολογικές επιστήµες και ειδικότερα στη 

Γεωπονική Επιστήµη και το Πειραµατισµό. 

 
Περιγραφή µαθήµατος: 
 
♦ Βασικές έννοιες – ορισµοί (στατιστική – βιοµετρία, µεταβλητές, πληθυσµός, δείγµα, 

δειγµατοληψία, παρατηρήσεις – δεδοµένα) 

♦ Παρουσίαση και συνόψιση δεδοµένων (πίνακες,  διαγράµµατα κατανοµών 

συχνοτήτων, µέτρα θέσης διασποράς κλπ.) 

♦ Στοιχεία πιθανοτήτων – θεωρητικές κατανοµές και χρήση πινάκων (κανονική 

κατανοµή, δυωνιµική, Poisson, πολυωνυµική t, x
2 
,F) 

♦ Εκτίµηση παραµέτρων πληθυσµού – διαστήµατα εµπιστοσύνης, έλεγχος στατιστικών 

υποθέσεων 

♦ Αρχές Γ. Πειραµατισµού – απλά πειραµατικά σχέδια – ανάλυση παραλ/τος – 

σύγκριση  µέσων όρων (Μ.Ο.) µε τις µεθόδους  LSD, DUNCAN κλπ. 

♦ Παλινδρόµηση – συσχέτιση – συµµεταβολή  
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Tίτλος µαθήµατος:                      ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
         
Τύπος µαθήµατος :                           Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :      2 ώρες θεωρία +1 ώρα άσκηση πράξης  

 

∆ιδακτικές µονάδες :                            4 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :            Β 

 
Επίπεδο µαθήµατος :      Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα :           Όχι 

 
 Σκοπός και στόχος  του µαθήµατος : 
Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: 

- Γνωρίσουν τις κυριώτερες εφαρµογές της πληροφορικής στο χώρο της γεωργίας 

- Χειρίζονται µε άνεση ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα περιφερειακά του 

- Χειρίζονται υπολογιστές και εκτυπωτές δικτύου                                

- Χρησιµοποιούν τις κυριώτερες υπηρεσίες του Internet  προς όφελός τους 

 

Περιγραφή µαθήµατος : 
 
-Βασική χρήση του υπολογιστή στις αγροκαλλιέργειες 

- ∆ιαχείριση αγροτικής µονάδας µε βοήθεια πληροφορικού συστήµατος 

- Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών 

- Εκπαιδευτικό λογισµικό Γεωργικών θεµάτων 

- Προσοµοιώσεις καλλιεργειών 

- Συστήµατα πρόγνωσης καιρού 

- Συστήµατα αποµακρυσµένης διαχείρισης-αισθητήρες 

- Πολυµέσα –εφαρµογές στη Γεωργία 

- Τοπικά δίκτυα υπολογιστών 

- Ηλεκτρονικό εµπόριο 

- Βάσεις δεδοµένων Γεωργικών θεµάτων 

 
 
 
 
Τίτλος µαθήµατος:    ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1ώρα σκηση  

                                                            Πράξης 
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∆ιδακτικές µονάδες:   6 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Γ’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    Φυσιολογία φυτών + Εδαφολογία 

 

 
Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 
Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις για 

τη σύσταση των φυτικών ιστών, τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και τα λιπάσµατα.  

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 
• Σύσταση και ανάλυση φυτικών ιστών. 

• Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και παράγοντες που επηρεάζουν την 

αφοµοιωσιµότητά τους. 

• Τροφοπενίες και τοξικότητες των θρεπτικών στοιχείων. 

• Νόµοι απόδοσης των φυτών. 

• Λιπάσµατα και γενικές αρχές χρήσης τους. 

• Αρχές λίπανσης των καλλιεργειών. 

• Λιπάσµατα – Γεωργικά προϊόντα – Υγεία - Περιβάλλον 

 
 
 
 
Τίτλος µαθήµατος:     ΓΕΝΕΤΙΚΗ  
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές  µονάδες:    5 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   Γ’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:    Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:                               Όχι 
 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
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1. Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή στους σπουδαστές βασικών γνώσεων σε 

θέµατα κληρονοµικότητας  µε έµφαση σε και η αξιοποίηση τους στη βελτίωση 

των φυτών. 

 

Περιγραφή µαθήµατος: 
 
• Το αντικείµενο της Γενετικής  

• Τα επίπεδα οργάνωσης του γενετικού υλικού 

• Οι βασικές αρχές Μενδελικής Γενετικής 

• Στοιχεία ποσοτικής Γενετικής και Γενετικής Πληθυσµών 

Στοιχεία µοριακής και µηχανικής Γενετ 
 
 
 
 
 
Τίτλος  µαθήµατος:    ΓΕΝΙΚΗ ∆Ε∆ΡΟΚΟΜΙΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1 ώρα  

                                                              Άσκηση  Πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες:    5 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   Α’ 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    Όχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 
• Το µάθηµα αποσκοπεί : 

• Στη µελέτη των διαφόρων φάσεων των οπωροφόρων δένδρων όπως είναι η 

βλάστηση, η ανθοφορία, η καρπόδεση, η ωρίµανση και η συγκοµιδή των καρπών. 

• Στην παροχή στους σπουδαστές επιστηµονικών γνώσεων που σχετίζονται µε την 

εγκατάσταση ενός οπωρώνα όπως είναι η επιλογή του υποκειµένου και της ποικιλίας 

του εµβολίου,την επίδραση των εδαφοκλιµατικών συνθηκών στην επιτυχία της 

καλλιέργειας και  και τη χάραξη του οπωρώνα 

• Στην απόκτηση από τους σπουδαστές  των γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να 

καθοδηγούν σωστά τους καλλιεργητές στην εφαρµογή των καλλιεργητικών εκείνων 

επεµβάσεων όπως είναι το κλάδευµα, ο εµβολιασµός και η αραίωση των καρπών που 

στοχεύουν στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής. 
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Περιγραφή του µαθήµατος: 
• Η σηµασία της ∆ενδροκοµίας στη γεωργική παραγωγή 

• Βοτανική – ∆ενδροκοµική και Κλιµατική ταξινόµηση των καλλιεργούµενων 

δενδροκοµικών ειδών 

• Περιγραφή του οπωροφόρου δένδρου (µέρη του κορµού – είδη οφθαλµών – είδη 

βλαστών – είδη καρπών – είδη φύλλων) 

• Ανθογονία 

• Καρπόδεση και φαινόµενα σχετιζόµενα µε αυτήν 

• Ο ρόλος των υποκειµένων στα οπωροφόρα 

• Μέθοδοι πολ/µού των οπωροφόρων (αγενής – εγγενής) 

• Λήθαργος των οφθαλµών και των σπόρων των οπωροφόρων δένδρων 

• Παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των οπωροφόρων 

δένδρων (κλίµα – έδαφος) 

• Αραίωµα καρπών 

• Κλάδεµα οπωροφόρων 

• Θρέψη των οπωροφόρων 

• Εγκατάσταση δενδροκοµείου 

• Ωρίµανση συγκοµιδή και εµπορία των δενδροκοµικών προϊόντων 
 
 
 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:    ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο +1 ώρα                 

                                                            Άσκηση πράξης 

                                                                                      
∆ιδακτικές  µονάδες:   5 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Α’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα:    Όχι 

 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 

 

Το µάθηµα αποσκοπεί να γνωρίσει στους σπουδαστές βασικά στοιχεία των κυριοτέρων 

καλλιεργούµενων φυτών και ιδιαίτερα των φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ.) και 

να τους καταστήσει ικανούς να κατανοήσουν: 



 217 

♦ Τους παράγοντες που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή και τις αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ αυτών των παραγόντων και των γεωργικών φυτών  

♦ Τις δυνατότητες και τους τρόπους επέµβασης του ανθρώπου γενικά στην γεωργική 

παραγωγή  

Η «Γενική Γεωργία» περιλαµβάνει βασικά στοιχεία, έννοιες και τεχνικές εφαρµογής που 

θα συναντήσουν οι σπουδαστές σε όλα τα ειδικά µαθήµατα που καλύπτουν την 

καλλιέργεια των επιµέρους καλλιεργούµενων φυτών και κύρια των φυτών µεγάλης 

καλλιέργειας. 

 

Περιγραφή µαθήµατος: 

Στοιχεία: 

♦ Καταγωγής , οικολογίας και βιοσυστηµατικής  των κυριότερων καλλιεργούµενων  

Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ). 

♦ Σχέσεις κλίµατος -φυτού, εδάφους -φυτού και βιοτικών παραγόντων φυτού 

αλληλεπιδράσεις συντελεστών παραγωγής 

♦ ∆υνατότητες και τρόποι επέµβασης του ανθρώπου στη φυτική παραγωγή (συστήµατα 

καλλιέργειας, προγραµµατισµός καλλιεργειών, επέµβαση επί πολλαπλαστικού 

υλικού και επί λοιπών συντελεστών παραγωγής, µετασυλλεκτικοί χειρισµοί κ.λ.π.) 

 

  
 
 

Τίτλος  µαθήµατος:                       ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 

 
Τύπος µαθήµατος :                   Μικτό 
 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 ώρες Θεωρία  + 2 ώρες Εργαστήριο 
 
∆ιδακτικές µονάδες :                        5 
 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :        Β΄ 

 
Επίπεδο µαθήµατος :                        Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                             Οχι 
 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

• Εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους παραγωγής λαχανοκοµικών προϊόντων (υπαίθριων 

και υπό κάλυψη). 
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• Καθοδηγούν καλλιεργητές στην εκτέλεση ειδικών καλλιεργητικών  χειρισµών σε 

λαχανοκοµικές καλλιέργειες και σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων κηπευτικών καλλιεργειών.  

• Παρακολουθήσουν αποτελεσµατικά το µάθηµα της Ειδικής Λαχανοκοµίας. 
 

Περιγραφή µαθήµατος : 
 

Θεωρητικό µέρος: 
• Οικονοµική σηµασία κλάδου κηπευτικών. Εδαφοκλιµατικό περιβάλλον 

λαχανοκοµικών ειδών. Κύρια καλλιεργούµενα είδη κατά εποχή. Βοτανική 

ταξινόµηση. 

• Πολλαπλασιασµός (µεταχείριση σπόρου, βλαστική ικανότητα, σπορεία, 

υποστρώµατα, µεταφύτευση, µικροπολλαπλασιασµός). Βασικές καλλιεργητικές 

φροντίδες. Συστήµατα λαχανοκοµικών εκµεταλλεύσεων. Καλλιέργεια υπό κάλυψη 

(χαµηλή και υψηλή κάλυψη, βασικά χαρακτηριστικά θερµοκηπίων, αρχές 

λειτουργίας). Αµειψισπορές. 

• Εκµηχάνιση κηπευτικών καλλιεργειών. Συγκοµιδή. 

 

Εργαστηριακό µέρος:  
• Αναγνώριση λαχανοκοµικών ειδών (φυτών, φυτικών µερών, σπόρων). Εφαρµογές 

βασικών τεχνικών καλλιέργειας (προετοιµασία, σπορά, λίπανση, µεταφύτευση, 

παρατηρήσεις µορφολογικών χαρακτηριστικών, φυτοπροστασία, συγκοµιδή) σε 

δοκιµαστικά αγροτεµάχια. 

• Προετοιµασία υποστρωµάτων, συγκριτικές καλλιέργειες σε διαφορετικά 

υποστρώµατα. Συστήµατα λειτουργίας θερµοκηπίων 
 
 
 
 
 

 
Τίτλος µαθήµατος:     ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 
 
Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:    5 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   Β’
 

 

Επίπεδο µαθήµατος:    Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα:     όχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: 
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Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αναγνωρίζουν και 

κατατάσσουν συστηµατικά τα καλλιεργούµενα ή αυτοφυή φυτά που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο γεωργικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 
• Το διονυµικό σύστηµα ονοµασίας των οργανισµών 

• Τα επίπεδα ταξινόµησης των οργανισµών 

• Συστηµατική κατάταξη των φυτικών ειδών 

• Περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και ιδιοτήτων των σπερµατοφύτων 

που παρουσιάζουν γεωργικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας. 

 

 
 
 
 
 
 

Tίτλος µαθήµατος:                    ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
 
Τύπος µαθήµατος :                     Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 3 ώρες Θεωρία  + 2 ώρες Εργαστήριο  

 

∆ιδακτικές µονάδες :                  6  

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :     Γ΄ 

 

Επίπεδο µαθήµατος :                    Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                       Όχι 
 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί: 

 

• Στην παροχή προς τους σπουδαστές των αναγκαίων γνώσεων για την κατανόηση των 

ποσοτικών και ποιοτικών επιπτώσεων επί της φυτικής παραγωγής από τη δράση 

διαφόρων παθογόνων παραγόντων (κυρίως µυκήτων, βακτηρίων και ιών).   

• Στην απόκτηση από τους σπουδαστές κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη 

διάγνωση των παραπάνω αιτίων και την αξιολόγηση της αναµενόµενης επίπτωσής 

τους επί της παραγωγής. 

• Στον εφοδιασµό των σπουδαστών µε τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για 

την καθοδήγηση των καλλιεργητών σε θέµατα αποτελεσµατικής και ασφαλούς 

χρήσης των διατιθέµενων από την επιστήµη και την τεχνολογία µεθόδων και µέσων 

αντιµετώπισης των ασθενειών των καλλιεργουµένων φυτών. 
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Περιγραφή µαθήµατος : 
 

Θεωρητικό µέρος: 
• Η έννοια της ασθένειας στη φυτοπαθολογία και στη γεωργική πράξη. 

• Παρασιτισµός, ανταγωνισµός, συµβίωση, σαπροφυτισµός και σχέσεις µεταξύ 

µικροοργανισµών και ανώτερων φυτών. Εισαγωγή στη φυτοπαθολογική ορολογία.  

• Συµπτωµατολογία φυτοπαρασιτικών  και µη παρασιτικών ασθενειών. Αιτιολογία 

φυτοπαρασιτικών ασθενειών. Φυτοπαθογόνοι µικροοργανισµοί (µύκητες, βακτήρια, 

φυτοπλάσµατα, ρικκέτσιες), ιοί, φυτοπαρασιτικά φυτά. Παθογένεση, Επιδηµιολογία, 

Αρχές αντιµετώπισης των φυτοπαρασιτικών ασθενειών. Μη παρασιτικές ασθένειες. 

 

Εργαστηριακό µέρος:  
• Ορολογία, περιγραφή, διάκριση συµπτωµάτων φυτικών ασθενειών. Παρασκευή 

τεχνητών υποστρωµάτων και καλλιέργεια µικροοργανισµών. Παρασκευή και 

παρατήρηση µικροσκοπικών παρασκευασµάτων φυτοπαθογόνων µυκήτων και 

βακτηρίων. 

• Αναγνώριση κύριων χαρακτηριστικών (µυκηλιακές κατασκευές, σπόρια, 

καρποφορίες, αποικίες βακτηρίων). Τρόποι και µέσα µετάδοσης ασθενειών (τεχνητές 

µολύνσεις, παρατηρήσεις συµπτωµάτων).   

• Επισκέψεις σε καλλιέργειες για εντοπισµό και συλλογή δειγµάτων  φυτικών 

ασθενειών. 
 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:                      ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
Τύπος µαθήµατος :    Μικτό 

  

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες Θεωρία. + 2 ώρες Εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες :   5 

 

Τυπικό Εξάµηνο διδασκαλίας  Γ’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος :   Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :   Όχι 
 
 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξασφαλίσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις 

και εµπειρίες που θα οδηγήσουν στην καλύτερη µηχανική προετοιµασία του εδάφους, 

στην επιτυχηµένη σπορά, και την ορθολογική εκµηχάνιση των τεχνικών  

φυτοπροστασίας, συγκοµιδής και συλλογής. 

 

 Περιγραφή του µαθήµατος: 
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     Εκµηχάνιση των καλλιεργητικών φροντίδων 

• γεωργικός ελκυστήρας, περιγραφή µερών, δυνατότητες, χειρισµοί & µέτρα 

προστασίας, οικονοµοτεχνικά στοιχεία επιλογής και χρήσης του γεωργικού 

ελκυστήρα, ισχύς και τεχνικά χαρακτηριστικά. Εργασίες που προσφέρει ο γεωργικός 

ελκυστήρας.  

• συστήµατα γεωργικού ελκυστήρα. Κινητήρας, συστήµατα µετάδοσης ισχύος, 

συστήµατα οδήγησης και πέδησης, υδραυλικά συστήµατα  γεωργικού ελκυστήρα 

κ.λ.π.. 

• µηχανήµατα καλλιέργειας και κατεργασίας του εδάφους. Τεχνικές και 

µηχανήµατα καλλιέργειας όπως άροτρα, περιστροφικά, υπεδάφεια, σβάρνες, 

κύλινδροι κ.λ.π. 

• συστήµατα άρδευσης. Κεφαλή αρδευτικού συστήµατος, µηχανισµοί ελέγχου, 

φίλτρα, υδρολιπαντές, αγωγοί µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης. 

• µηχανήµατα εκµηχάνισης καλλιεργητικών φροντίδων και εργασιών. Τρόποι και 

µηχανισµοί σποράς, µεταφυτευτικές εργασίες, σκαλιστικές εργασίες, µηχανήµατα 

διασκορπισµού λιπασµάτων και κοπριάς κ.α. 

• τρόποι και µηχανήµατα φυτοπροστασίας. Ψεκαστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα 
επίπασης, µέτρα προστασίας από την χρήση φυτοφαρµάκων. 

• τρόποι και µηχανήµατα συλλογής και συγκοµιδής γεωργικών προϊόντων. 
Μηχανήµατα συλλογής σιτηρών, βαµβακιού, τεύτλων και άλλων γ.π. Τρόποι και 

µηχανισµοί τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και ψύξης  
 
 
 
 

 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:    ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

 Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   5 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: ∆’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    Όχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να πάρουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις 

σχετικά µε την µελέτη και κατασκευή του κτιριακού εξοπλισµού, για αποθήκες 
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αγροτικών εφοδίων, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των αγροτικών κτισµάτων, 

και των θερµοκηπιακών κατασκευών. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 
• Κτιριακή υποδοµή γεωργικών εκµεταλλεύσεων κτιριακός εξοπλισµός για αποθήκες 

στέγαστρα, τυποποιητήρια, χώροι συντήρησης και διατήρησης προϊόντων κλπ 

• Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός των πιο πάνω κτιρίων. Ηλεκτρικές 

µηχανολογικές, υδραυλικές, θερµικές – ψυκτικές εγκαταστάσεις των κτιρίων 

εκµεταλλεύσεων. Εφαρµογές των εγκαταστάσεων αυτών. 

• Θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Πρώιµες καλλιέργειες, φυτώρια, σπορεία, καλλιέργειες 

χαµηλής κάλυψης. 

• Κατασκευαστικά στοιχεία θερµοκηπίων 

• Ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός θερµοκηπίων 

• Αυτοµατισµοί για τον έλεγχο του θερµοκηπιακού περιβάλλοντος έλεγχος και 

ρύθµιση των παραγόντων του περιβάλλοντος, όπως θερµοκρασίας, υγρασίας, κλπ. µε 

συστήµατα αυτοµατισµών που λειτουργούν µε χειρισµούς εξ αποστάσεως. 

Μηχανήµατα για θερµοκηπιακές καλλιέργειες, ψεκαστικά µηχανήµατα, µηχανήµατα 

παρασκευής υποστρωµάτων, διαλογητήρια, κλπ. 

• Μελέτη και εφαρµογή των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των 

θερµοκηπίων. Υπολογισµοί σε εφαρµογές όλων των πιο πάνω ενοτήτων. 
 
 
 
 
 
 

Tίτλος µαθήµατος:          ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΖΩΟΛΟΓΙΑ 
 
Τύπος µαθήµατος :                      Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :  2 ώρες Θεωρία  + 2 ώρες Εργαστήριο 

 

 ∆ιδακτικές µονάδες :                       5  

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :        ∆΄ 

 

Επίπεδο µαθήµατος :                       Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                              Όχι 

 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί: 
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• Στην παροχή προς τους σπουδαστές των αναγκαίων ικανοτήτων για την αναγνώριση 

των κυριωτέρων φυσικών εχθρών των καλλιεργουµένων φυτών και τις της φυτικής 

παραγωγής. 

• Στην απόκτηση από τους σπουδαστές των βασικών γνώσεων για τις σχέσεις των 

καλλιεργουµένων φυτών µε τους φυσικούς εχθρούς τους, καθώς και για τις  

ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεεις από τη δράση αυτών επί της φυτικής 

παραγωγής.   

• Στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την παρακολούθηση των µαθηµάτων 

Ειδικής Φυτοπροστασίας. 

• Στην εξοικείωση των σπουδαστών µε τα  µέσα και τις µεθόδους αντιµετώπισης των 

ζωικών εχθρών των φυτών. 

• Στην κατανόηση των αρχών και µεθόδων χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης 

αντιµετώπισης αυτών των εχθρών. 
  

Περιγραφή µαθήµατος : 
 

Θεωρητικό µέρος: 
• Συστηµατική κατάταξη, περιγραφή, µορφολογία, εσωτερική ανατοµία, και βιολογία 

των επιβλαβών για τη φυτική παραγωγή οµάδων του ζωϊκού βασιλείου (εντόµων, 

ακάρεων, νηµατωδών, µαλακίων, θηλαστικών, πτηνών).  

• Προκαλούµενες ζηµιές (είδη ζηµιών, εκτίµηση επιπτώσεων). Μέθοδοι και µέσα 

καταπολέµησης των ζωϊκών εχθρών 

 

 Εργαστηριακό µέρος:  
• Εξωτερικά µορφολογικά και ανατοµικά χαρακτηριστικά των εντόµων. 

• Αναγνώριση τάξεων, οικογενειών και ειδών επιβλαβών εντόµων και ακάρεων. 

Αναγνώριση συµπτωµάτων προσβολών από φυτοπαρασιτικούς νηµατώδεις. Συλλογή 

εντόµων επιβλαβών ειδών. Επισκέψεις σε γεωργικές καλλιέργειες για εντοπισµό 

προσβολών από έντοµα, ακάρεα και νηµατώδεις. 
 
 
 
 
 

Tίτλος µαθήµατος:                              ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 
 
Τύπος µαθήµατος :                           Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :      2 ώρες θεωρία +2 ώρες εργαστήριο    

 
∆ιδακτικές µονάδες :                            5 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :            ∆ 

 
Επίπεδο µαθήµατος :      Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα :           Όχι 
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 Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
Η εξοικείωση των σπουδαστών µε τις βασικές αρχές και τις µεθόδους που εφαρµόζονται 

στη Γενετική Βελτίωση Φυτών 

Περιγραφή µαθήµατος : 
• Αντικείµενο της Γενετικής Βελτίωσης των φυτών, Βασικές έννοιες 

• Η φαινοτυπική και γενετική παραλλακτικότητα  ως βάση στη βελτίωση των φυτών 

• Τα συστήµατα αναπαραγωγής και η βελτίωση των φυτών 

• Τα στάδια και οι παράγοντες στη σχεδίαση ενός βελτιωτικού προγράµµατος 

• Συµβατικοί µέθοδοι Γενετικής βελτίωσης των φυτών (επιλογή, υβριδισµός) 

• Η πολυπλοειδής και οι µεταλλάξεις στη βελτίωση των φυτών 

• Σύχγρονες µέθοδοι και τεχνικές στη βελτίωση των φυτών (δεϊδικός υβριδισµός, 

βιοτεχνολογικές τεχνικές και γενετική µηχανική κλπ) 

  

 

 

 

 
 

Τίτλος µαθήµατος:    ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ – ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 
 

Τύπος µαθήµατος:   Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο + 1 ώρα              

                                                             Άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές  µονάδες:     6 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  ∆’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:    Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα:                              ‘Οχι 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξασφαλίσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις 

ώστε να  µπορούν να υπολογίσουν τις ανάγκες των φυτών σε νερό, να εφαρµόζουν τα 

κατάλληλα συστήµατα  άρδευσης, καθώς και τις κατάλληλες τεχνικές εξυγίανσης 

προβληµατικών και παθογενών εδαφών. 
 
Περιγραφή µαθήµατος: 
 
• Στοιχεία γενικής και εφαρµοσµένης υδραυλικής (υδροστατική, υδροδυναµική ροή σε 

κλειστούς ή ανοικτούς αγωγούς, υδροµετρήσεις) 
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• Στοιχεία αρδεύσεων (σύστηµα έδαφος – φυτό- ατµόσφαιρα, ανάγκες των φυτών σε 

νερό, ποιότητα νερού άρδευσης, συστήµατα άρδευσης) 

• Στραγγίσεις εδαφών (λόγοι εφαρµογής της στράγγισης, κίνηση του νερού στο 

έδαφος, υδραυλικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά των εδαφών, στραγγιστικά 

δίκτυα) 
 

 
 

 

Τίτλος µαθήµατος:                    ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Τύπος µαθήµατος :                    Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :  2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες Εργαστήριο 

 

 ∆ιδακτικές µονάδες :                    5  

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :     Ε΄ 

 

Επίπεδο µαθήµατος :                     Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                             Όχι 

 

 Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

� Εκπονούν και εφαρµόζουν ορθολογικά προγράµµατα χηµικής και ολοκλήρωµένης 

φυτοπροστασίας των γεωργικών καλλιεργειών 

� Αξιολογούν αντικειµενικά τους κινδύνους και τις παρενέργειες από την εφαρµογή 

χηµικών παρασιτοκτόνων και συστήνουν µέτρα ασφαλούς χρήσης τους 

� ∆ιευθύνουν ή έχουν την ευθύνη λειτουργίας καταστηµάτων εµπορίας γεωργικών 

φαρµάκων. 

 

Περιγραφή µαθήµατος : 
 

Θεωρητικό µέρος: 
• Χηµικά παρασιτοκτόνα (κατηγορίες, περιγραφή, ιδιότητες, τρόπος δράσης, κύρια 

εµπορικά σκευάσµατα). Κίνδυνοι από εφαρµογές χηµικών παρασιτοκτόνων και 

ζιζανιοκτόνων, µέτρα ασφαλούς χρήσης..   

 

Εργαστηριακό µέρος: 
• Μέσα εφαρµογής και µέσα προστασίας χρηστών χηµικών παρασιτοκτόνων και 

ζιζανιοκτόνων. Παρασκευή ψεκαστικών διαλυµάτων. Mετρήσεις 

αποτελεσµατικότητας χηµικών παρασιτοκτόνων.  
 
 

 



 226 

Τίτλος µαθήµατος:    ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο + 1 ώρα    

                                                           Άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές  µονάδες:   6 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: Ε’ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα:                              Όχι 

 
 
Σκοπός και στόχος µαθήµαγος: 
 
Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις για 

την συντήρηση, και ποιοτική αξιολόγηση των φυτικής προέλευσης προϊόντων, είτε ως 

νωπών είτε ως µεταποιηµένων. 

 

Περιγραφή µαθήµατος: 

 

• Χηµεία τροφίµων 

• Μικροβιολογία τροφίµων 

• Μέθοδοι συντήρησης και επεξεργασίας Γ. Προϊόντων 

     Θερµική  επεξεργασία 

     Συντήρηση µε κοινή ψύξη 

     Συντήρηση µε κατάψυξη 

     ∆ραστικότητα νερού και συντήρηση των τροφίµων 

     Συµπύκνωση 

     Αφυδάτωση 

     Συντήρηση µε ακτινοβολίες 

     Συσκευασία τροφίµων 

     Χηµικά πρόσθετα 

• Επεξεργασία Γ. Προϊόντων 

• Γραµµές βασικών βιοµηχανιών 

• Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων Γεωργ. Βιοµηχανιών 
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Τίτλος µαθήµατος:    ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 1 ώρα εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:        4  
 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:               Γ’ 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:    Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    Όχι 

 

 
 Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 

 Η εξοικείωση των  σπουδαστών  µε τους αγγλικούς όρους  που σχετίζονται µε το 

αντικείµενο των σπουδών τους 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 

Μελέτη αγγλικών εγχειριδίων και περιοδικών µε γεωργικά θέµατα, εντοπισµός, ερµηνεία 

και εκµάθηση των όρων. 
 
.  
 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:                           ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ     
   
Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο 

 
∆ιδακτικές  µονάδες:    6 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   ∆’ 

 
Επίπεδο µαθήµατος:    Επιλογής Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:    Γενική  Γεωργία 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 
Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να: 



 228 

♦ Κατανοήσουν τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας των χειµερινών 

σιτηρών (σιταριού µαλακού και σκληρού, κριθαριού, βρώµης, σίκαλης και τριτικάλε) 

που θεωρούνται σε βάθος χρόνου στο παρελθόν αλλά και στο µέλλον τα 

σηµαντικότερα φυτά για τη διατροφή του ανθρώπου σε παγκόσµια κλίµακα, και 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική αγροτική οικονοµία, Καταστούν ικανοί 

µέσα από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί τεχνολόγοι γεωπονίας 

τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των φυτών αυτών 

 

Περιγραφή µαθήµατος: 
 
Τα χειµερινά σιτηρά (σιτάρι σκληρό, σιτάρι µαλακό, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, βρώµη) 

και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, 

εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, 

παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια και 

µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. 

 
 
 

 
 

Τίτλος µαθήµατος:    ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

 Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο  

 

∆ιδακτικές µονάδες:   6 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: ∆ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Επιλογής Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:   Γενική ∆ενδροκοµία 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 
Στο µάθηµα αυτό διδάσκονται οι σπουδαστές τα µορφολογικά χαρακτηριστικά, τις 

εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις και τον τρόπο καλλιέργειας των παρακάτω οπωροφόρων: 

Μηλοειδή : Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά 

Πυρηνόκαρπα : Ροδακινιά, Βερικοκιά, Βυσσινιά, Κερασιά, ∆αµασκηνιά 

Ακρόδρυα: Αµυγδαλιά, Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά, Φυστικιά 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερθέντα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα 

αναφέρονται τα εξής: 

♦ Βοτανική ταξινόµηση 
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♦ Μορφολογία 

♦ Βλαστοφόρα και καρποφόρα όργανα 

♦ Εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις 

♦ Λίπανση 

♦ Επικονίαση και καρπόδεση 

♦ Υποκείµενα και ποικιλίες 

♦ Ωρίµανση και συγκοµιδή 

 
 
 
 
 

Tίτλος µαθήµατος:     ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 
 
Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο 

 
∆ιδακτικές  µονάδες:    6 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   Ε’ 

 
Επίπεδο µαθήµατος:    Επιλογής Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:    Γενική Γεωργία 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 
Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές που ακολουθούν την 

κατεύθυνση Γεωργίας ικανούς να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται 

για να: 

♦ Κατανοήσουν την σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας των εαρινών 

σιτηρών (αραβόσιτος, ρύζι, σόργο, κεχρί) που θεωρούνται (ειδικότερα ο αραβόσιτος 

και το ρύζι) αµέσως µετά το σιτάρι ως τα σηµαντικότερα για την κάλυψη των 

παγκόσµιων αναγκών της ανθρώπινης διατροφής αλλά είναι επίσης σηµαντικά 

γεωργικά προϊόντα για την ελληνική αγροτική οικονοµία, Καταστούν ικανοί µέσα 

από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί τεχνολόγοι γεωπονίας τις 

αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των φυτών αυτών. 

 

Περιγραφή µαθήµατος: 
 
Τα ανοιξιάτικα σιτηρά (αραβόσιτος, ρύζι, σόργο, κεχρί) και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, 

καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή 

φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, 

επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια, και µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. 

 
 



 230 

Τίτλος µαθήµατος:    ΑΕΙΘΑΛΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   6 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Ε 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:   Επιλογής Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    Γενική ∆ενδροκοµία 

 

 
 Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 

Το µάθηµα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές  τις απαραίτητες γνώσεις 

σχετικά µε: τους βοτανικούς χαρακτήρες, την εγκατάσταση, τις καλ/κές φροντίδες, την 

παραγωγή και τη συγκοµιδή των αειθαλών οπωροφόρων ( εσπεριδοειδή, ελιά, 

αβοκάντο). 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερθέντα φυλλοβόλα οπωροφόρα διδάσκονται τα 

εξής: 

• Βοτανική ταξινόµηση 

• Μορφολογία 

• Βλαστοφόρα και καρποφόρα όργανα 

• Εδαφοκλιµατολογικές απαιτήσεις 

• Επικονίαση και καρπόδεση 

 

 
 

 
 

Τίτλος µαθήµατος:            ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Τύπος µαθήµατος :                          Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :         1 ώρα θεωρία +2 ώρες εργαστήριο +1 ώρα           

                                                                   Άσκηση πράξης       

 

∆ιδακτικές µονάδες :                                4       
 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :                Ε 
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Επίπεδο µαθήµατος :                                Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα :                      Όχι 

 

 

 Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

 

• Αναγνωρίζουν τα σηµαντικά είδη των ζιζανίων, που ανταγωνίζονται τα 

καλλιεργούµενα φυτά. 

•  Εκτιµούν την αναµενόµενη επίπτωσή τους (ποιοτική και ποσοτική)  στη φυτική 

παραγωγή. 

• Εκτιµούν τη συµµετοχή τους στη διατήρηση µολυσµάτων διαφόρων ασθενειών και 

στη φιλοξενία επιβλαβών ζωϊκών εχθρών. 

• Εκτιµούν την αναγκαιότητα εφαρµογής µέτρων αντιµετώπισής τους. 

• Καταρτίζουν προγράµµατα αντιµετώπισής τους, λαµβάνοντας υπόψη και την 

περιβαλλοντική διάσταση της εφαρµογής αυτών των προγραµµάτων. 

 

Περιγραφή µαθήµατος : 
 

• Γενικά περί ζιζανίων. Ο ρόλος των ζιζανίων ως ανταγωνιστών και ενδιάµεσων 

φορέων ασθενειών και ζωϊκών εχθρών των καλλιεργούµενων φυτών.  

• Κυριότερα είδη (συστηµατική κατάταξη, µορφολογικά  και βιολογικά 

χαρακτηριστικά τους). Μέσα και µέθοδοι αντιµετώπισης των ζιζανίων. Ζιζανιοκτόνα. 

Μέσα και τρόποι εφαρµογής ζιζανιοκτόνων. 

• Ενδεικτικά προγράµµατα ζιζανιοκτονίας σε σηµαντικές γεωργικές καλλιέργειες. 
 
 
 
 
 

Tίτλος µαθήµατος:                              ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Τύπος µαθήµατος :                           Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :      2 ώρες θεωρία +1 ώρα εργαστήριο + 1 ώρα  

                                                                Άσκηση πράξης 
∆ιδακτικές µονάδες :                            5 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :            Ε 
 
Επίπεδο µαθήµατος :      Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα :          Όχι 
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Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
Το µάθηµα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές  πληροφορίες σχετικά µε τις 

µοντέρνες µεθόδους γενετικής βελτίωσης, την παραγωγή φυτικού υλικού ελεύθερου από 

ιώσεις, καθώς και τη δηµιουργία transgenic φυτών ανθεκτικών σε ζιζανιοκτόνα, 

λεπιδόπετρα, ιούς. 

 

Περιγραφή µαθήµατος : 
• Στοιχεία ιστοκαλλιέργειας. Επιλογή µεταλλάξεων και γενετικών χαρακτήρων 

• Γενετική µηχανική (αποµόνωση γονιδίων, γονιδιακή ανάλυση, πλασµίδια και δόµηση 

γονιδίων, χίµαιρα) 

• Εφαρµογές (µε κλασσικές µεθόδους όπως κυτταροκαλλιέργεια αλλά κυρίως µε την 

εισαγωγή γονιδίων στο γένωµα των φυτών για δηµιουργία trausgenic φυτών 

ανθεκτικών σε ζιζανιοκτόνα, λεπιδόπτερα, ιούς, διατήρηση των φρούτων µε 

µοντέρνες µεθοδολογίες 

• Μοντέρνες µεθοδολογίες για την εξυπηρέτηση κλασσικών µεθόδων γενετικής 

βελτίωσης (RFLP και RAPD) 

• Πιθανοί κίνδυνοι από τη δηµιουργία trausgenic φυτών και προβληµατισµοί σχετικά 

µε την πρόληψη βιολογικών ατυχηµάτων. 

 

 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος:     ΣΟΛΑΝΩ∆Η ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ Φ.Μ.Κ 
 
Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο +1 

ώρα  άσκηση πράξης 

 
∆ιδακτικές  µονάδες:     7 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:    ΣΤ’ 

 
Επίπεδο µαθήµατος:     Επιλογής Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:      Γενική Γεωργία 

 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 
Το µάθηµα αποσκοπεί  στο να  καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, που απαιτούνται για να κατανοήσουν την σύγχρονη παραγωγική 

διαδικασία της καλλιέργειας α) των σολανωδών Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ιδιαίτερα 

της πατάτας και της βιοµηχανικής τοµάτας και β) των ψυχανθών Φυτών Μεγάλης 

Καλλιέργειας(φασόλια, ρεβίθια, φακές κλπ.)  
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Περιγραφή µαθήµατος: 
 
Πατάτα, βιοµηχανική τοµάτα, χειµερινά και ανοιξιάτικα ψυχανθή (φασόλι, βίκος, 

λαθούρι, µπιζέλι, φακές, κουκιά, ρεβίθια, ρόβη)  και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, 

καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή 

φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, 

επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια, και µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. 
 
 

 
 

Τίτλος µαθήµατος:    ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1ώρα 

άσκηση  πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες:    7 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  ΣΤ’ 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:    Επιλογής Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:    Οχι 

 

 
 Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 

Το µάθηµα αποσκοπεί  στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σε 

αµπελουργικά θέµατα. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 

• Βοτανικά χαρακτηριστικά της αµπέλου 

• Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

• Τρόπος καρποφορίας  

•  Υποκείµενα -ποικιλίες  

•    κλάδεµα  

•  ποικιλίες  

•  τρόπος εµβολιασµού 

• επικονίαση και καρπόδεση 

• Εδαφοκλιµατολογικές απαιτήσεις – τρόπος γονιµοποίησης – πότισµα – αραίωµα – 

χάραξη – ξεφύλλιασµα  

• Λίπανση – ωρίµανση – συγκοµιδή  
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Τίτλος µαθήµατος:       ΕΛΑΙΟΥΧΑ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ και ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ  
                                                                            ΦΜΚ    
 
Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο 

 
∆ιδακτικές  µονάδες:     6 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   ΣΤ’ 

 
Επίπεδο µαθήµατος:     Επιλογής Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:     Γενική Γεωργία 

 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 
 Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές που ακολουθούν την 

κατεύθυνση Γεωργίας ικανούς να: 

♦ Κατανοήσουν την σύγχρονη παραγωγική διαδικασία των ελαιούχων, των 

αρωµατικών και των φαρµακευτικών φυτών (ηλίανθου, σόγιας, αραχίδας, λοιπών 

ελαιούχων Φ.Μ.Κ. και αρωµατικών φυτών µεγάλης καλλιέργειας) Καταστούν ικανοί 

µέσα από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικού τεχνολόγοι γεωπονίας 

της αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των φυτών αυτών. 

  

Περιγραφή µαθήµατος: 
 
Τα ελαιούχα, (ηλίανθος, σόγια, αραχίδα, σουσάµι, ατρακτήλιο, ελαιοκράµβες) και τα 

αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά που έχουν οικονοµικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 

 
 
 
 
 
 

Tίτλος µαθήµατος:                          ΕΙ∆ΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 
 

Τύπος µαθήµατος :                           Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 ώρες Θεωρία  + 2 ώρες Εργαστήριο  

 

∆ιδακτικές µονάδες :                      6  

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :      ΣΤ΄ 
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Επίπεδο µαθήµατος :                      Επιλογής Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                           Γενική Λαχανοκοµία 

 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί  στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

 

• Εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους παραγωγής λαχανοκοµικών προϊόντων (υπαίθριων 

και υπό κάλυψη). 

• Καθοδηγούν καλλιεργητές σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων ειδικών  λαχανοκοµικών καλλιεργειών.  

• Απασχοληθούν επαγγελµατικά σε χώρους παραγωγής, τυποποίησης και εµπορίας 

λαχανοκοµικών προϊόντων. 

 

 Περιγραφή µαθήµατος : 
 

Θεωρητικό µέρος: Αντιπροσωπευτικά είδη κηπευτικών για παραγωγή καρπών (π.χ. 

τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι, φράουλα, φασολάκι). 

Αντιπροσωπευτικά είδη φυλλωδών, βολβωδών και λοιπών κηπευτικών (π.χ. µαρούλι, 

σέλινο, σπανάκι, κράµβες, κρεµµύδι, σκόρδο, πράσσο, καρότο, πατζάρι, αγκινάρα). 

• Περιγραφή, βοτανική ταξινόµηση, καλλιεργούµενες ποικιλίες 

• Εδαφοκλιµατικό περιβάλλον. 

• Πολλαπλασιασµός  

• Βασικές καλλιεργητικές φροντίδες (προετοιµασία, σπορά, µεταφύτευση, 

κλαδέµατα,άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία)         

• Συστήµατα εκµετάλλεσης (υπαίθριες και υπό κάλυψη καλλιέργειες). 

• Συγκοµιδή, τυποποίηση. 

 

Εργαστηριακό µέρος:  
• Εξοικείωση µε χαρακτηριστικά ειδών και ποικιλιών (φυτών, φυτικών µερών, 

σπόρων). Εφαρµογές βασικών τεχνικών καλλιέργειας (προετοιµασία, σπορά, 

λίπανση, µεταφύτευση, κλαδέµατα, παρατηρήσεις µορφολογικών χαρακτηριστικών, 

φυτοπροστασία, συγκοµιδή) σε δοκιµαστικά αγροτεµάχια. 

• Καλλιέργειες σε διάφορα υποστρώµατα 
 
 

 
 

 
 

Tίτλος µαθήµατος:       ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ  
                                                 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ      
 
Τύπος µαθήµατος :                               Μικτό 
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Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:       3 ώρες Θεωρία  + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 

ώρα     Άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες :                          7  

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :                   ΣΤ΄ 

 

Επίπεδο µαθήµατος :                         Επιλογής Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                               Φυτοπαθολογία, Γεωργ. Εντοµολογία-

Ζωολογία 

 

 Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

 

• Αναγνωρίζουν τα αίτια και τα συµπτώµατα των κυριότερων ασθενειών και εχθρών 
των φυτών µεγάλης καλλιέργειας (σιτηρών, ψυχανθών, πατάτας, τεύτλων, βαµβακιού 

κλπ). 

• Εκτιµούν τις αναµενόµενες επιπτώσεις των προσβολών των φυτών αυτών από 

παρασιτικά αίτια και ζωικούς εχθρούς, ανάλογα µε τις εκάστοτε επικρατούσες 

συνθήκες. 

• Εκτιµούν την αναγκαιότητα εφαρµογής µέτρων φυτοπροστασίας. 

• Καταρτίζουν και εφαρµόζουν µέτρα φυτοπροστασίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 

• Απασχοληθούν αποτελεσµατικά στον τοµέα της συνταγογραφίας και εµπορίας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

 

Περιγραφή µαθήµατος : 
 

Θεωρητικό µέρος:  
• Οι παρασιτικές  ασθένειες των εαρινών και χειµερινών σιτηρών, των σανοδοτικών 

και καρποδοτικών ψυχανθών, της πατάτας, των τεύτλων, του βαµβακιού και του 

καπνού. 

• Για κάθε ασθένεια περιγράφεται το παθογόνο αίτιο και η βιολογία του, η 

συµπτωµατολογία και επιδηµιολογία της ασθένειας που προκαλεί, οι προκαλούµενες 

ζηµιές και οι τρόποι αντιµετώπισης. 

• Οι κυριότεροι ζωικοί εχθροί των ίδιων καλλιεργειών. Για κάθε ζωικό εχθρό 

περιγράφεται το είδος, τα µορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, οι 

προκαλούµενες ζηµιές και οι τρόποι αντιµετώπισης. 

• Προγράµµατα και εφαρµογές χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης 

φυτοπροστασίας.  

Εργαστηριακό µέρος : 
• Συστηµατική κατάταξη, µορφολογικά χαρακτηριστικά φυτοπαθογόνων αιτίων, 

συµπτώµατα προκαλούµενων ασθενειών, τεχνητές καλλιέργειες, τεχνητές µολύνσεις. 
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• Συστηµατική κατάταξη, µορφολογικά χαρακτηριστικά ζωικών εχθρών, αναγνώριση 

βιολογικών σταδίων και ζηµιών. Επισκέψεις σε καλλιέργειες. 

  

 
 
 
 

Tίτλος µαθήµατος:  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΝ      ΦΥΤΩΝ 
 
Τύπος µαθήµατος :                         Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :  3 ώρες Θεωρία  + 2 ώρες Εργαστήριο + 1 ώρα 

                                                                 Άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες :                       7 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :     ΣΤ΄ 

 

Επίπεδο µαθήµατος :                    Επιλογής Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                          Φυτοπαθολογία, Γεωργ. Εντοµολογία-Ζωολογία 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί  στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

 

• Αναγνωρίζουν τα αίτια και τα συµπτώµατα των κυριότερων ασθενειών και εχθρών 

των δενδροκοµικών και κηπευτικών καλλιεργειών. 

• Εκτιµούν τις αναµενόµενες επιπτώσεις των προσβολών των καλλιεργειών αυτών από 

παρασιτικά αίτια και ζωικούς εχθρούς, ανάλογα µε τις εκάστοτε επικρατούσες 

συνθήκες. 

• Εκτιµούν την αναγκαιότητα εφαρµογής µέτρων φυτοπροστασίας. 

• Καταρτίζουν και εφαρµόζουν µέτρα φυτοπροστασίας, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 

• Απασχοληθούν αποτελεσµατικά στον τοµέα της συνταγογραφίας και εµπορίας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

Περιγραφή µαθήµατος : 
 

Θεωρητικό µέρος:  
• Οι κυριότερες παρασιτικές  ασθένειες των κυριότερων δενδροκοµικών (ελιάς, 

εσπεριδοειδών, µηλοειδών, πυρηνιοκάρπων, ακροδρύων και λοιπών) και κηπευτικών 

(τοµάτας -µελιτζάνας-πιπεριάς, κολοκυνθοειδών κλπ), καλλιεργειών. 

• Για κάθε ασθένεια περιγράφεται το παθογόνο αίτιο και η βιολογία του, η 

συµπτωµατολογία και επιδηµιολογία της ασθένειας που προκαλεί, οι προκαλούµενες 

ζηµιές και οι τρόποι αντιµετώπισης. 
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• Οι κυριότεροι ζωικοί εχθροί των ίδιων καλλιεργειών. Για κάθε ζωικό εχθρό 

περιγράφεται το είδος, τα µορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του, οι 

προκαλούµενες ζηµιές και οι τρόποι αντιµετώπισης. 

• Προγράµµατα και εφαρµογές χηµικής, βιολογικής και ολοκληρωµένης 

φυτοπροστασίας.  

• Ειδικότερη αναφορά στη φυτοπροστασία των θερµοκηπιακών καλλιεργειών. 

 

Εργαστηριακό µέρος :  
• Συστηµατική κατάταξη, µορφολογικά χαρακτηριστικά φυτοπαθογόνων αιτίων, 

συµπτώµατα προκαλούµενων ασθενειών, τεχνητές καλλιέργειες, τεχνητές µολύνσεις. 

• Συστηµατική κατάταξη, µορφολογικά χαρακτηριστικά ζωικών εχθρών, αναγνώριση 

βιολογικών σταδίων και ζηµιών. Επισκέψεις σε καλλιέργειες.  

  

  
 
Τίτλος µαθήµατος:     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ 
 
Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   2 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο 

 
∆ιδακτικές  µονάδες:    5 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   ΣΤ 

 
Επίπεδο µαθήµατος:    Επιλογής Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:     Γενική Γεωργία 

 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές που ακολουθούν την 

κατεύθυνση Γεωργίας ικανούς να: 

♦ Κατανοήσουν την σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας των 

βιοµηχανικών φυτών και συγκεκριµένα: βαµβακιού, καπνού και σακχαρότευτλων 

που αποτελούν κορυφαίους κλάδους της ελληνικής γεωργικής παραγωγής, και να 

♦ Καταστούν ικανοί µέσα από αυτήν την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί 

τεχνολόγοι γεωπονίας τις αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης καλλιέργειας των 

φυτών αυτών. 

 
Περιγραφή µαθήµατος: 
 
Τα βιοµηχανικά φυτά βαµβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλο και ειδικότερα: βιοσυστηµατική, 

καταγωγή, εξάπλωση, σκοπός καλλιέργειας, εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις, περιγραφή 

φυτού, βελτίωση, πολλαπλασιαστικό υλικό, παραγωγική καλλιεργητική διαδικασία, και 

επεµβάσεις κατά την καλλιέργεια, και µετασυλλεκτικά επί του προϊόντος. 
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Τίτλος µαθήµατος:    ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ- ΑΡΧΕΣ       
                                                            ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ                                   
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   5 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  ΣΤ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Επιλογής Υποχρεωτικό  

 

Προαπαιτούµενα:         Όχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 
Το µάθηµα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις α) 

για την ανάπτυξη και παραγωγή των κυριότερων καλλιεργούµενων καλλωπιστικών 

φυτών και β)για την κατανόηση και εφαρµογή των βασικών αρχών της κηποτεχνικής, 

ώστε να µπορούν να σχεδιάζουν και εκτελούν µικρά κηποτεχνικά έργα (δενδροστοιχιών 

οδών, κατοικιών, σχολικών συγκροτηµάτων, πλτειών, µνηµειακών χώρων κλπ) 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
 

• Το αντικείµενο και η σηµασία της ανθοκοµίας. 

• Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την παραγωγή των καλλωπιστικών 

φυτών. 

• Καλλιεργητικές φροντίδες και πολλαπλασιασµός των καλλωπιστικών φυτών. 

• Ανθοκοµικά θερµοκήπια – Καλλιέργεια σε γλάστρες. 

• Συλλογή, συντήρηση, ανθοδετική, εµπορία ανθοκοµικών προϊόντων. 

• Ταξινόµηση, µορφολογία, ποικιλίες, απαιτήσεις σε κλίµα και έδαφος, τεχνική 

καλλιέργειας και φυτοπροστασία των σπουδαιότερων καλλωπιστικών. 

• Εισαγωγικές έννοιες και ορισµοί της κηποτεχνίας 

• Αρχές αρχιτεκτονικής κήπων 

• Σχεδίαση και κατασκευή κήπων 

• Φυτικό υλικό κηποτεχνικών έργων 

• Κατασκευαστικά υλικά 

• Κηποτεχνικές µελέτες 
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Tίτλος µαθήµατος:      ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
Τύπος µαθήµατος :                          Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας :  3 ώρες Θεωρία  + 2 ώρες Εργαστήριο +1 ώρα  

                                                             Άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες :                         7 
 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :         Ζ 

 

Επίπεδο µαθήµατος :                      Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα :                           Όχι 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

• Εφαρµόζουν και επιβλέπουν προγράµµατα διαχείρισης βιολογικών καλλιεργειών και 

µετατροπής συµβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές 

• Αντιµετωπίζουν και επιλύουν προβλήµατα θρέψης και φυτοπροστασίας βιολογικών 

καλλιεργειών. 

• Απασχοληθούν επαγγελµατικά στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας προϊόντων 

θρέψης και φυτοπροστασίας βιολογικών καλλιεργειών. 

• Στελεχώσουν οργανισµούς και υπηρεσίες παρακολούθησης και πιστοποίησης 

βιολογικών καλλιεργειών και προϊόντων. 

• Εφαρµόζουν και επιβλέπουν προγράµµατα ολοκληρωµένης γεωργίας. 

 

 Περιγραφή µαθήµατος : 
• Αρχές βιολογικής Γεωργίας. Θρέψη βιοκαλλιεργειών (οργανικά λιπάσµατα, 

κοµπόστς, ορυκτά προϊόντα, χλωρά λίπανση, εφαρµογές).  

• Φυτοπροστασία βιοκαλλιεργειών (βιολογικά, ανόργανα και φυσικά  παρασιτοκτόνα, 

εµπορικά σκευάσµατα, εφαρµογές). Πρόγραµµα µετατροπής συµβατικών σε 

βιολογικές καλλιέργειες. 

• Νοµοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή και εµπορία  βιολογικών γεωργικών 

προϊόντων. 

• Ολοκληρωµένη Γεωργία (βασικές αρχές και ενδεικτικές εφαρµογές). 

 
 

 
Τίτλος µαθήµατος:    ΑΓΕΝΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  3 ώρες θεωρία + 2 ώρες εργαστήριο + 1 ώρα 

                                                                  Άσκηση πράξης 
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∆ιδακτικές µονάδες:    7 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Ζ’ 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:    Επιλογής Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα:    Όχι 

 

 Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 

Το µάθηµα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις που 

απαιτούνται για να: 

� Κατανοήσουν τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία της καλής ποιότητας πολλ/κού 

υλικού που είναι απαραίτητο για να στηρίζει τις υψηλές απαιτήσεις των εµπορικών 

καλλιεργειών των καλλιεργούµενων φυτών της Ελληνικής Γεωργίας. 

� Καταστούν ικανοί µέσα από αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί 

τεχνολόγοι γεωπονίας τις αυξηµένες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας στον  

ιδιωτικό ή ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Περιγραφή µαθήµατος: 
Γενικές Αρχές του αγενούς πολλ/σµού 

Μέθοδοι αγενούς πολ/σµού 

Παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού για είδη και οµάδες ιδιαιτέρου 

οικονοµικού ενδιαφέροντος. 
 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:     ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Τύπος µαθήµατος:     Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο + 1 

ώρα ¨  

                                                                              Άσκηση πράξης 

 
∆ιδακτικές  µονάδες:    6 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:   Ζ’ 

 
Επίπεδο µαθήµατος:     Επιλογής Υποχρεωτικό  

 
Προαπαιτούµενα:                Γενική Γεωργία 

 

 
Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
Το µάθηµα αποσκοπεί  στο να  καταστήσει τους σπουδαστές που ακολουθούν την 

κατεύθυνση Γεωργίας ικανούς να: 
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♦ Κατανοήσουν τις αρχές και τις σύγχρονές τεχνικές παραγωγής βελτιωµένου 

πολλαπλασιαστικού υλικού των φυτών µεγάλης καλλιέργειας και ειδικότερα των 

σηµαντικότερων από αυτά όπως σιτηρών, πατάτας κλπ. Καταστούν ικανοί µέσα από 

αυτή την τεχνογνωσία να καλύψουν ως µελλοντικοί τεχνολόγοι γεωπονίας τις 

αυξηµένες απαιτήσεις αφενός µιας σύγχρονης σποροπαραγωγικής επιχείρησης, αλλά 

και τις αντίστοιχες απαιτήσεις σε υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό των 

αντίστοιχων κλάδων παραγωγής Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας. 

 

Περιγραφή µαθήµατος: 
 
Σποροπαραγωγική διαδικασία κύρια σιτηρών και πατάτας αλλά και λοιπών ΦΜΚ, 

έλεγχοι κατά την παραγωγή και µετασυλλεκτικά του σπόρου, κανονισµοί (ISTA και 

Εθνικοί), µετασυλλεκτικοί χειρισµοί και διαχείριση. 
 
 
 
 

Τίτλος µαθήµατος:    ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ / ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ     
                                                                  ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:   3 ώρες Θεωρία + 2 ώρες  Εργαστήριο + 1 ώρα  

                                                              Άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές  µονάδες:   7 

 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Ζ 

 

Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 

Προαπαιτούµενα::                             Όχι 

 
 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος: 
 
Σκοπός του µαθήµατος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές µε τις απαραίτητες γνώσεις 

που σχετίζονται µε τη µετασυλλεκτική φυσιολογία και τους απαραίτητους χειρισµούς για 

την καλή συντήρηση και διατήρηση της ποιότητας των νωπών οπωρολαχανικών. 

 
Περιγραφή µαθήµατος: 
 
• ∆οµή και χηµική σύνθεση φυτικών οργάνων 

• Φυσιολογία και Βιοχηµεία Φυτικών Προϊόντων. Σηµασία των χαµηλών 

θερµοκρασιών, αλλοιώσεις από µικροοργανισµούς 

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη συντήρηση των νωπών φυτικών προϊόντων 

• Ξήρανση και συντήρηση (αποθήκευση) σπόρων, χόρτου και σανών 
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• Συντήρηση οπωρολαχανικών. Κριτήρια συλλογής / διαλογής. Συσκευαστήρια, 

ψυγεία, συσκευασία και τυποποίηση νωπών φυτικών προϊόντων 

• Μέθοδοι και συστήµατα πρόψυξης 

• Ελεγχόµενη και τροποποιηµένη ατµόσφαιρα 

• Ψυκτικές µεταφορές 

• Εχθροί, ασθένειες και ανωµαλίες κατά τη συντήρηση 

• Ειδικά θέµατα συντήρησης νωπών φυτικών προϊόντων 

• Υλικά συσκευασίας, τυποποίηση και ταυτοποίηση αγροτικών προϊόντων 
 
 
 

 

Tίτλος µαθήµατος:                       ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 
 

Τύπος µαθήµατος :                           Θεωρητικό 
 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:      2 ώρες + 1 ώρα άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες :                          5 
 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας :           Ζ   

 
Επίπεδο µαθήµατος :                          Υποχρεωτικό 
 
Προαπαιτούµενα :                                Οχι 

 

Σκοπός και στόχος µαθήµατος : 
 

Το µάθηµα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να : 

• Συντάσσουν και παρουσιάζουν µε ορθό τρόπο πτυχιακές,  επιστηµονικές και 

επαγγελµατικές εργασίες (reports). 

• Χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τα διατιθέµενα τεχνικά και εποπτικά µέσα 

εκτύπωσης και παρουσίασης των παραπάνω εργασιών. 

• Αναζητούν, αξιολογούν και καταγράφουν βιβλιογραφικές αναφορές κατά τη σύνταξη 

των παραπάνω εργασιών. 

• Αναπτύξουν και βελτιώσουν κατά το δυνατόν τις ικανότητές τους για προφορικές 

παρουσιάσεις ενώπιον ακροατηρίου. 

 

Περιγραφή µαθήµατος : 
 

• Κατά τις δύο πρώτες εβδοµάδες διδασκαλία σχετικά µε τα είδη των γραπτών 

εργασιών και των παρουσιάσεων. 

• Ειδικότερες αναφορές γίνονται στο περιεχόµενο των εργασιών, τη δοµή του 

κειµένου, τις βιβλιογραφικές αναφορές (αναζήτηση, καταγραφή) και τα λοιπά 

στοιχεία των εργασιών (πίνακες, εικόνες, παραρτήµατα κλπ). 
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• Τις επόµενες εβδοµάδες παρουσιάζονται σε ακροατήριο από τους σπουδαστές οι 

εργασίες που τους έχουν ανατεθεί στα πλαίσια του µαθήµατος. Κάθε παρουσίαση 

ακολουθείται από συζήτηση, σχόλια και παρατηρήσεις.   

 

 

Τίτλος µαθήµατος:    ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   4 
 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Γ’ 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  

 
Προαπαιτούµενα:    Οχι 

 
 
Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 Παρουσίαση των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη στρατηγική της ανάπτυξης των 

αγροτικών περιοχών και της πορείας της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας µέχρι την 

ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. (1981). Η Κ.Α.Π. και την επιρροή της στην Ελλάδας. 

Εισαγωγή στους σύγχρονους προβληµατισµούς για την αγροτική ανάπτυξη και η 

στρατηγική της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Παρουσίαση των 

µέτρων πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
• Τα στάδια της ανάπτυξης και οι συντελεστές που επηρεάζουν την εξέλιξή της.  

• Η εξέλιξη της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.  

• Η Κοινή Αγροτική Πολιτική.  

• Η πορεία της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας στο πλαίσιο της Ε.Ε.  

• Οι αναθεωρήσεις της Κ.Α.Π. και οι σύγχρονοι τρόποι προσέγγισης της αγροτικής 

ανάπτυξης και πολιτικής. Γεωργία και περιβάλλον. Γεωργία και διατροφική 

ασφάλεια. Η γεωργία σαν µέτρο εναντίον της ερήµωση της υπαίθρου.  

• Η Κ.Α.Π. και τα γεωργικά προϊόντα. 

 

 
 
Τίτλος µαθήµατος:               ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
                                                             & ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 
Τύπος µαθήµατος:   Θεωρητικό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία  
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∆ιδακτικές µονάδες:   3 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: ∆  

 
Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:   Οχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 

Εισαγωγή στους τρόπους προσέγγισης και έρευνας των αγροτικών κοινωνικών 

φαινοµένων. Παρουσίαση των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή των κατοίκων 

της υπαίθρου. Οι σύγχρονοι τρόποι συνεργασίας µεταξύ των γεωργικών - αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων. Η Συνεταιριστική Οργάνωση και οι προοπτικές εξέλιξης του 

συνεταιριστικού κινήµατος στο πλαίσιο της Ε.Ε. Κατανόηση του ρόλου του αποφοίτου 

του τµήµατος σαν συντελεστή επηρεασµού της αγροτικής κοινωνίας. Κατανόηση της 

ηθικής και δεοντολογικής πλευράς του επαγγέλµατός του. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
• Γενικά περί κοινωνιολογίας.  

• Αγροτική κοινωνιολογία.  

• Οικονοµικό περιβάλλον της αγροτικής κοινότητας.  

• Το συνεταιριστικό κίνηµα. - Αγροτικοί Συνεταιρισµοί.  

• Σχέση µεταξύ συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών.  

• Αγροτικοί συνεταιρισµοί και Ε.Ε.  

• Γεωργικές εφαρµογές.  

• Ο ανθρώπινος παράγοντας σθντελεστής διαµόρφωσης της αγροτικής συνείδησης και 

νοοτροπίας. 

• Ηθική-δεοντολογία: βασικές έννοιες, ορισµοί.  

 
 
 
 
Τίτλος µαθήµατος:    ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ και 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 1 ωρα άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   4 
 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Ε 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  
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Προαπαιτούµενα:    Οχι 

 
 
Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
 Εισαγωγή στην κοστολόγηση ενός επενδυτικού – καλλιεργητικού σχεδίου. 

Παρακολούθηση των οικονοµικών µιας γεωργικής επιχείρησης. Κατανόηση των 

λογιστικών στοιχείων της γεωργικής εκµετάλλευσης. ∆υνατότητα εξακρίβωσης των 

αδύνατων και των δυνατών σηµείων µιας γεωργικής εκµετάλλευσης. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος: 
• Στοιχεία της θεωρίας ,της παραγωγής και του κόστους παραγωγής.  

• Συντελεστές παραγωγής.  

• Αρχές κοστολόγησης - Κοστολόγηση.   

• Ανάλυση εκτελούµενων εργασιών.  

• Στοιχεία λογιστικής - Η απογραφή.  

• Το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (RICA).  

• Ασκήσεις για εγγραφές στα έντυπα του δικτύου γεωργικής λογιστικής 

πληροφόρησης.  

• Ασκήσεις κοστολόγησης συγκεκριµένων καλλιεργητικών σχεδίων. 

 

 

 

Τίτλος µαθήµατος:   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και 
     ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
Τύπος µαθήµατος:   Μικτό 

 
Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση πράξης 

 
∆ιδακτικές µονάδες:   5 

 
Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας: 6

ο
  

 
Επίπεδο µαθήµατος:   Υποχρεωτικό 

 
Προαπαιτούµενα:   Οχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος: Αναγνώριση των επιδράσεων που δέχεται η 

αγροτική οικονοµία και η αγροτική επιχείρηση και της συµβολής τους στην εξέλιξή της. 

Ενηµέρωση για τις βασικές αρχές του προγραµµατισµού και της διοίκησης των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Εξοικείωση µε τη δυνατότητα οργάνωσης των γεωργικών 

επιχειρήσεων. Γνώση των τρόπων χρηµατοδότησης της αγροτικής επιχείρησης. 

 

Περιγραφή του µαθήµατος :  

• Βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης.  
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• Συγκρότηση της γεωργικής επιχείρησης.  

• Συντελεστές παραγωγής : καλλιεργητικό σύστηµα, σύστηµα παραγωγής, σύστηµα 

εκµετάλλευσης, εντατικοποίηση της γεωργίας, εκτατική γεωργία, κλπ.  

• Οργάνωση των γεωργικών επιχειρήσεων (farm management).  

• Πολυαπασχόληση της αγροτικής επιχείρησης. 

 

 
 

Τίτλος µαθήµατος:    ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Τύπος µαθήµατος:    Μικτό 

 

Εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας:  2 ώρες θεωρία + 1 ώρα άσκηση πράξης 

 

∆ιδακτικές µονάδες:   4 
 

Τυπικό εξάµηνο διδασκαλίας:  Ζ’ 

 

Επίπεδο  µαθήµατος:   Υποχρεωτικό  
 
Προαπαιτούµενα:    Οχι 

 

Σκοπός και στόχος του µαθήµατος:  
Εισαγωγή στο σύγχρονο µάρκετινγκ και τα κανάλια διακίνησης και εµπορίας των 

γεωργικών προϊόντων. Γνώση των εµπορικών ιδιαιτεροτήτων της γεωργικής παραγωγής 

και των τρόπων παρουσίασης των προϊόντων στις αγορές. Εισαγωγή στην ανάλυση και 

µελέτη ενός συγκεκριµένου θέµατος. Ενηµέρωση για την πολιτική της Ε.Ε. για τους 

καταναλωτές. 

 
Περιγραφή του µαθήµατος :  

• Αγορά. Προσφορά και Ζήτηση.  

• Έννοια και βασικές αρχές του µάρκετινγκ.  

• Συµπεριφορά του καταναλωτή.  

• Μείγµα Μάρκετινγκ. 

• Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της αγροτικής παραγωγής και µάρκετινγκ.  

• Παραγωγή – Μεταποίηση – ∆ιανοµή – Κατανάλωση.  

• Τάσεις των αγορών αγροτικών προϊόντων και η  ποιοτική διάσταση της αγροτικής 

παραγωγής.  

• Οµάδες Καταναλωτών – Καταναλωτική νοµοθεσία. 


