
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
Κωδικός: 600-190101 

Εξάμηνο: 1ο  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Πραγματικές συναρτήσεις μιας και πολλών πραγματικών μεταβλητών. Διαφορικός λογισμός 
(παράγωγοι, μερικές παράγωγοι, μελέτη συναρτήσεων). Ολοκληρωτικός λογισμός (αόριστο και 
ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης). Γραμμική άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά 
συστήματα).  

Ειδικές εφαρμογές στα προαναφερθέντα θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το χώρο της 
αγροτικής οικονομίας (συναρτήσεις γεωργικής οικονομικής και οριακή ανάλυση αυτών, 
γεωργοοικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων, ανάλυση εισροών-εκροών). 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν τα βασικά 
μαθηματικά εργαλεία σε εφαρμογές που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος 
Γεωπονίας.  

Στους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται: (1) Ο χειρισμός, από πλευράς 
φοιτητών, των βασικών μαθηματικών εργαλείων από το χώρο των πραγματικών συναρτήσεων, του 
διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, καθώς και της γραμμικής άλγεβρας. (2) Η εξοικείωση με 
συγκεκριμένες εφαρμογές από το χώρο της αγροτικής οικονομίας και των γεωπονικών επιστημών 
γενικότερα, με ειδική αναφορά σε συναρτήσεις γεωργικής οικονομικής και στην οριακή ανάλυση 
αυτών. (3) Η ανάλυση και ερμηνεία των σχετικών αποτελεσμάτων, με έμφαση σε περιπτώσεις όπου 
η ανάλογη ερμηνεία είναι συναφής προς το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης καθώς και επίλυση προβλημάτων . 

ή 

ΙΙ.  Ενδιάμεση, κατά περίπτωση, γραπτή εξέταση (30%) και  τελική εξέταση (70%), που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. 

Βιβλιογραφία 
Κύρια 



Ταμπάκης, Ν. (2014). Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός. 

Κοντέος, Γ. και N. Σαριαννίδης. (2018). Μαθηματικά. Κοζάνη: Εκδότης Αλέξανδρος ΙΚΕ. 

Συμπληρωματική 

Δρόσος, Γ. (2017). Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις CCityPublish. 

Καβουσάνος, Ε. (2020). Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά 
Προβλήματα – Παρουσίαση με τη Χρήση του Excel. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου. 

Κωνσταντινίδου, Μ. (2008). Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών: Θεωρία και Ασκήσεις. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. 

Λουκάκης, Μ. (2019). Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμοι 
Α΄ & Β΄. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. 

Μαύρη, Μ. (2013). Οικονομικά Μαθηματικά: Μαθηματικές Μέθοδοι στην Επιστήμη της Οικονομίας 
και της Διοίκησης. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. 

Πέκος, Γ. (2006). Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Οικονομικές Επιστήμες, Τόμοι Ι & ΙΙ. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Ζυγός. 

Φράγκος, Χ. (2015). Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Για τις 
Οικονομικές, Κοινωνικές και Εμπορικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

Chiang, A. C. και Κ. Wainwright. (2009). Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης. Αθήνα: 
Εκδόσεις Κριτική.  

Hoy, M., J. Livernois, C. McKenna, R. Rees και T. Stengos. (Επιστημονική επιμέλεια Ελληνικής 
έκδοσης: Γ. Κυρίτσης). (2012). Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

YamaneTaro και Α. Κιντής. (2001). Μαθηματικά Οικονομικο-Διοικητικών Επιστημών, Τόμος 1. 
Αθήνα: Εκδόσεις Guntenberg. 

Κιντής Α. και TaroYamane. (2002). Μαθηματικά Οικονομικο-Διοικητικών Επιστημών, Τόμος 2. 
Αθήνα: Εκδόσεις Guntenberg. 

  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Κωδικός: 600-190102 

Εξάμηνο: 1ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να είναι ο φοιτητής ικανός να οργανώσει και να σχεδιάσει πληροφορίες 
και να επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζει στον αγροτικό τομέα με την χρήση Η/Υ και των 
αντίστοιχων προγραμμάτων. 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει γνωστικές ανάγκες και ενδιαφέροντα του φοιτητή πάνω 
στο πλέον διαδεδομένο και ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων ενός οργανωμένου 
γραφείου, στον τομέα της γεωργίας και της γεωργικής παραγωγής. Επιδίωξη του μαθήματος είναι 
οι φοιτητές να εμπεδώσουν άμεσα γνώσεις χρησιμοποιώντας παράλληλα και το εργαστηριακό 
μέρος του μαθήματος, με εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στον αγροτικό τομέα. 

The course aims to make the student able to find, organize and design information and solve 
problems in the agricultural sector by using a computer and the respective programs. The aim of the 
course is to cover the student's cognitive needs and interests on the most widespread and renewed 
operating system of computers as well as the software used to solve problems of an organized 
office, in the agricultural sector and agricultural production.   The aim of the course is for students to 
have a direct knowledge using the laboratory part of the course, with the application of theoretical 
knowledge in applications of the agricultural sector. 

ΣτόχοιΜαθήματος 
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει θέματα σχετικά με τους Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές, τα μέρη του Η/Υ, Εφαρμογές Η/Υ, Εισαγωγή στα Windows και Office. Παράλληλα θα 
έχουν "εκτεθεί" στη χρήση διαμορφωτή κειμένου, παρουσιάσεων, και χρήση Internet.  Θα είναι σε 
θέση να χειρίζονται Λογισμικό Κειμενογράφου, Υπολογιστικών Φύλλων, Δημιουργίας 
Παρουσιάσεων καθώς και να συνδυάζουν τη χρήση των βασικών Λογισμικών που συναντά κανείς 
στην πράξη. Με την ολοκλήρωση των ενοτήτων θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις 
απαιτήσεις σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών που θεωρούνται προαπαιτούμενο για την 
επιτυχή εισαγωγή στον εργασιακό χώρο. 

At the end of the course students will have understood issues related to computers, computer parts, 
PC applications, Introduction to Windows and Office. At the same time they have been "exposed" to 
the use of text Configurator, presentations, and Internet usage.  They will be able to handle software 
editor, spreadsheet, presentation creation and combine the use of basic software that one 
encounters in practice. Upon completion of the modules will be able to successfully cope with the 
requirements in computer knowledge that are considered a prerequisite for successful introduction 
to the workplace. 



Αποτίμηση 
Ι. Εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος (Διαλέξεις) με δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και 
ερωτήσεις σύντομης απάντησης: 40% 

ΙΙ. Εξέταση στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος,  που περιλαμβάνει: 

1. Επίλυση προβλημάτων με χρήση εφαρμογών γραφείου (officesuite) (35%) 
2. Γραπτή εργασία με χρήση εφαρμογών γραφείου (officesuite) (25%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Γκλαβά, Μ. (2018). 7 σε 1: Windows 10, Office 2016, Βήμα προς βήμα. Αθήνα: Εκδόσεις 
ΔΙΣΙΓΜΑ  

2. Τσαδήρας, Αθ. (2018). Πληροφορική για την Οικονομία και τη Διοίκηση: Εφαρμογές και 
Ασκήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ζυγός 

3. Βογιατζής, Ι. & Αντωνοπούλου, Η. (2018). Υλικό, Λογισμικό και Επικοινωνίες Υπολογιστών (2η 
έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών ΙΚΕ 

4. Vermaat,  M.E., Freund, S., Hoisington, C. Schmieder, E., Last, M.Z. (2019). Microsoft Office 365 
& Office 2016: Introductory 1st Edition. Shelly Cashman Series 

5. Parsons J.J., Oja, D., Carey, P., DesJardins, C. (2019). Microsoft Office 365 & Excel 2016: 
Comprehensive 1st Edition.  New Perspectives. 

-Συναφείς ιστοσελίδες: 

1. https://support.microsoft.com/el-gr   



ΧΗΜΕΙΑ 
Κωδικός: 600-190103 

Εξάμηνο: 1ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Γενική και Ανόργανη Χημεία: Δομή του ατόμου. Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Περιοδικές 
ιδιότητες των στοιχείων. Ατομικά τροχιακά. Χημικές ενώσεις. Ονοματολογία ανόργανων χημικών 
ενώσεων. Χημικοί δεσμοί. Χημικά στοιχεία και ενώσεις με γεωργικό ενδιαφέρον. Χημεία 
διαλυμάτων. Χημική κινητική. Καταλύτες. Οξείδωση – Αναγωγή. Χημική ισορροπία. Οξέα, βάσεις, 
άλατα. Ιονική ισορροπία. Ιονισμός του νερού – pH. Ηλεκτρολυτικοί δείκτες. Υδρόλυση. Ρυθμιστικά 
διαλύματα. Κολλοειδή συστήματα. Γαλβανικά στοιχεία. Ενώσεις συναρμογής. Στοιχεία 
φωτοχημείας. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία. Οργανική χημεία: Σύνταξη, ταξινόμηση και 
ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Ισομέρεια. Ηλεκτρονικά φαινόμενα. Στερεοχημεία. Ταξινόμηση 
και μηχανισμοί των αντιδράσεων. Αλκάνια και κυκλοαλκάνια. Αλκένια και αλκαδιένια. Αλκύνια. 
Αλκυλαλογονίδια. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αλκοόλες. Αιθέρες. Φαινόλες και φαινολαιθέρες. 
Αλειφατικές και αρωματικές αμίνες. Καρβονυλικές ενώσεις. Καρβοξυλικά οξέα. Βιταμίνες και 
Ορμόνες. Εργαστηριακές ασκήσεις και φροντιστήρια (ο χώρος του εργαστηρίου, ασφάλεια, 
αντιδραστήρια, όργανα - σκεύη και χρήση τους, παρασκευή διαλυμάτων, χημική ισορροπία, 
πεχαμετρία, ρυθμιστικά διαλύματα, ογκομετρία εξουδετέρωσης, φασματοφωτομετρία). 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους περιλαμβάνεται, σε θεωρητικό επίπεδο, η απόκτηση από τους 
φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων των βασικών αρχών και εννοιών της γενικής,  ανόργανης και 
οργανικής χημείας  που συνιστούν απαραίτητο υπόβαθρο για τις γεωπονικές σπουδές. Με τα 
εργαστήρια του μαθήματος, επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με το χώρο, τα όργανα και τα 
σκεύη του εργαστηρίου, τις ορθές και ασφαλείς χρήσεις τους, τις εφαρμογές βασικών τεχνικών 
στην παρασκευή χημικών διαλυμάτων και, γενικότερα, στην εργαστηριακή πρακτική, καθώς και με 
την ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με:  

-  Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 

-  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 

 - Επίλυση ασκήσεων.  



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. BrownT.E., LeMayH.E., BurstenB.E., MurphyC., WoodwardP., StoltzfusM.E. Χημεία. Η κεντρική 
επιστήμη, 14thed., (στα ελληνικά, Εκδόσεις Τζιόλλα), 2015. 

2. Λάλια–Καντούρη Μ. & Παπαστεφάνου Σ. Γενική Ανόργανη Χημεία – Αρχές & Εργαστηριακές 
Ασκήσεις, Εκδόσεις  Ζήτη, 2012.   

3. Βάρβογλης Α. Επίτομη Οργανική Χημεία, Εκδόσεις Ζήτη, 2005. 
4. Σπηλιόπουλος Ι., Βάκρος Ι., Ξαπλαντέρη Μ. Χημεία. Στοιχεία Γενικής, Οργανικής και Βιολογικής 

Χημείας, www.kallipos.gr 2015 
5. Ταμουτσίδης Ε. Γεωργική Χημεία, 2008  



ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
Κωδικός: 600-190104 

Εξάμηνο: 1ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο και την μέθοδο των οικονομικών, το οικονομικό πρόβλημα 
(Οικονομικές Ανάγκες – Οικονομικά Αγαθά, Οικονομικοί πόροι και το πρόβλημα της επιλογής), την 
αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη, την αλληλεξάρτηση και τα οφέλη του εμπορίου, την 
προσφορά, την ζήτηση και την ισορροπία στις αγορές των αγαθών και υπηρεσιών, την 
ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς και τις εφαρμογές τους, την προσφορά, ζήτηση και 
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τη θεωρία της συμπεριφορά του καταναλωτή,  την οικονομική 
της ευημερίας και τις εξωτερικότητες, τη θεωρία της παραγωγής και του κόστους παραγωγής, τη 
θεωρία της επιχείρησης, τη δομή της αγοράς και τον τέλειο ανταγωνισμό, τη διαμόρφωση των 
τιμών στις διάφορες μορφές αγορών, τα μακροοικονομικά μεγέθη, το ΑΕΠ, ανεργία και 
πληθωρισμός, αποταμίευση, επενδυτική δαπάνη και χρηματοπιστωτικό σύστημα.  

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν βασική 
οικονομική σκέψη και ερεθίσματα για βαθύτερη σπουδή των δραστηριοτήτων της αγροτικής 
επιχείρησης (γεωργική εκμετάλλευση, επιχείρηση εμπορίας εφοδίων και προϊόντων, αγροτική 
μεταποιητική επιχείρηση) από οικονομική άποψη για την αποτελεσματική ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις γνώσεις και βασικές 
έννοιες και αρχές της οικονομίας και να αποκτήσουν τα θεμέλια ώστε να είναι ικανοί να: α)Κτίσουν 
τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (όπως Αγροτική Οικονομία, Αγροτική 
Πολιτική, Οργάνωση & Διοίκηση γεωργικών & κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ (Εμπορία 
Αγροτικών & κτηνοτροφικών προϊόντων & τροφίμων, Σύνταξη γεωργοοικονομικών& 
κτηνοτροφικών μελετών ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων & επιχειρήσεων κλπ.), β) 
Αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν οικονομικά την πραγματικότητα, γ)Κατανοούν τις οικονομικές 
εξελίξεις στη χώρα και διεθνώς, δ)Αναπτύξουν αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα στον 
αγροτικό τομέα. 

Αποτίμηση 
1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (35%) 
 Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (25%) 
 Ερωτήσεις-Ασκήσεις  Σύντομης  Ανάπτυξης (40%)  



2. Προαιρετικές γραπτές εργασίες και ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου 
συνυπολογίζονται μέχρι 20% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Begg, D., FisherS., DornbuschR., (2006), Εισαγωγή στην Οικονομική,  έκδ. Κριτική, Αθήνα 

Case, K., Fair, R. &Oster, S.M. (2012), AρχέςΟικονομικής, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. 

Ison, S., (2002), Εισαγωγή στην Οικονομική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.  

Κώττη-Πετράκη, Α., Κώττης Γ., (2001), Μικροοικονομική:Θεωρία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Σμπίλιας, 
Αθήνα. 

Krugman, P. &Wells R. (2018), Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

Krugman, P. &WellsRobin, (2011), Μικροοικονομική, Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη. 

Τέλοςφόρμας 

MCConnellR. C.,BrueL. S.,  FlynnM. S.(2016), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Εκδόσεις, 
Rosili, Αθήνα 

Mankiw, G., Taylor, M. (2017),Οικονομική, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑΣ, Αθήνα 

Mankiw, G., (2010), ΑρχέςτηςΟικονομικής. Τυπωθήτω, Αθήνα. 

ParkinMichael, PowellMelanie, MatthewsKent (2013), ΑρχέςΟικονομικής, έκδ. Κριτική, Αθήνα 

Perloff, J. M., (2001), Microeconomics. AddisonWesleyLongman, London.  

Παπαδόγγονας Θ. (2012), Βασικές Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης και εφαρμογές, Αθήνα. 

Πουρναράκης, Ε., (1995), Εισαγωγή στην Οικονομική. Μικροοικονομική, Ίδιος, Αθήνα. 

Varian Hal R.,  (2006), “Μικροοικονομική”, έκδ. Κριτική, Αθήνα.  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ 
Κωδικός: 600-190105 

Εξάμηνο: 1ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Προέλευση, εξέλιξη και ταξινόμηση των κατοικίδιων ζώων. Εξημέρωση και εκτροφή των 
κατοικίδιων ζώων. Κλιματική αλλαγή και Ζωική Παραγωγή. Σημασία της ζωικής παραγωγής. Ζωική 
παραγωγή στον κόσμο, στην ΕΕ(28) και στην Ελλάδα. Συστήματα εκτροφής των αγροτικών ζώων. 
Συστήματα του ζωικού οργανισμού. Ενδοκρινικό σύστημα, φυσιολογικές ιδιότητες των ορμονών. 
Αύξηση και ανάπτυξη στα αγροτικά ζώα. Στοιχεία γενετικής και γενετικής βελτίωσης αγροτικών 
ζώων. Αναπαραγωγή και Γαλακτοπαραγωγή αγροτικών ζώων. Πέψη στα αγροτικά ζώα. Ευζωία 
αγροτικών ζώων. 

Origin, evolution and taxonomy of domestic animals. Domestication and husbandry of domestic 
animals. Climatic change and Animal Production. Importance of animal production. Animal 
production in the World, in EU(28) and in Greece. Production systems of farm animals. Systems of 
animal organism. Growth and weight gain in farm animals. Bases of genetics and genetic 
improvement of farm animals. Reproduction and milk production of farm animals. Digestion in 
farmanimals. Farm animal'swelfare.   

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποτελεί μέρος των μαθημάτων γενικών γνώσεων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην 
εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικά θέματα της επιστήμης της Ζωοτεχνίας, όπως στην προέλευση 
των αγροτικών ζώων, την εξημέρωση και την κατοικιδιοποίησή τους, στο ρόλο που διαδραματίζει η 
Ζωική Παραγωγή στην Αγροτική οικονομία, στα συστήματα εκτροφής, τις φυλές, τις παραγωγικές 
και αναπαραγωγικές ικανότητες των ζώων. Επίσης, η ύλη του μαθήματος περιέχει συμπυκνωμένες 
γνώσεις που αφορούν στη γενετική και τη γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, στα προϊόντα 
που παράγουν, καθώς και στοιχεία της ευζωίας τους. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η 
κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Ζωικής Παραγωγής και τις μελλοντικές 
προοπτικές της για τη χώρα μας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα 
είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανόηση για τα βασικά θέματα που αφορούν στη Ζωική Παραγωγή.  
 Έχει γνώση των μεθόδων για την αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής και τη βελτίωση 

της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων.  
 Είναι σε θέση να κατανοεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγική και 

αναπαραγωγική ικανότητα των αγροτικών ζώων. 

Αποτίμηση 



Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σκαπέτας Β., 2015. Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.  
2. Χατζημηνάογλου Ι., Λιαμάδης Δ., Αυδή Μ., 2004. Εισαγωγή στη Ζωική Παραγωγή.  
3. Balasini D., 2008. Zootecnicagenerale.  

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. 
2. Animal– http://www.animal-journal.eu/orhttp://journals.cambridge.org/. 
3. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
4. Animal Genetics – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0268-9146. 
5. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 

 

  



ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Κωδικός: 600-190106 

Εξάμηνο: 1ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Γεωργία και εξέλιξή της. Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. 
Αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών. Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών. Κατεργασία 
του εδάφους. Θρέψη φυτών-λίπανση. Σπόρος και σπορά. Συστήματα καλλιέργειας. Συγκομιδή και 
αποθήκευση των προϊόντων φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Γενετικός τροποποιημένα φυτά και η 
χρήση τους. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, αναφέρονται τα παρακάτω: Η σημασία 
της φυτικής παραγωγής στην ύπαρξη του ανθρώπου και η παραγωγή των φυτών. Η επίδραση της 
γεωργικής οικολογίας στην ανάπτυξη των φυτών (έδαφος, κλίμα, νερό, βιοτικοί παράγοντες). Ο 
ρόλος του ανθρώπου στη φυτική παραγωγή (επιλογή του κατάλληλου είδους, προετοιμασία του 
εδάφους για σπορά, λίπανση των φυτών, επιλογή κατάλληλου σπόρου, συνθήκες συγκομιδής, 
αποθήκευσης και διακίνησης των συγκομιζομένων προϊόντων). Η εξέλιξη της  γεωργίας και της 
γεωργικής παραγωγής στην Ελλάδα. Ίδρυση και λειτουργία  Γεωργικής Έρευνας στην Ελλάδα. Η 
οικονομική σημασία  και συμβολή της γεωργίας στην Ελλάδα. Η εξέλιξη της Γεωπονικής Επιστήμης. 
Καλλιέργειες  και καλλιεργητικά συστήματα στην Ελλάδα. 

Agriculture and its development. Taxonomy, anatomy and morphology of crops. Growth, 
development and yield of crops. Environment and plant development. Soil processing. Plant 
Nutrition-fertilizing. Seed and sowing. Cultivation systems. Harvest and storage of products of crops. 
Genetically modified plants and their use. The impact of climate change. The following are also 
reported: the importance of plant production in human and the plant production. The effect of 
agricultural ecology on crops growth (soil, climate, water, biotic factors). The role of man in crop 
production (choice of suitable species, preparation of soil for sowing, fertilizing, variety selection, 
harvest conditions, storage and distribution of harvested products). The evolution of agriculture and 
agricultural production in Greece. Establishment and operation of agricultural research in Greece. 
The economic importance and contribution of agriculture in Greece. The evolution of Agricultural 
Science. Crops and cultivationsystems in Greece. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Γεωργίας και τις βασικές αρχές 
της καλλιέργειας των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (Φ.Μ.Κ.). Αποσκοπεί στην απόκτηση των 
απαραίτητων γνώσεων των φοιτητών, σε θέματα Φ.Μ.Κ., έτσι ώστε, να  τους οδηγήσει στην 
κατανόηση των βασικών αρχών και αντιλήψεων της Φυτικής Παραγωγής και της Γεωργίας. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει τις ικανότητες να: 

 Κατανοήσει τις  αλληλεπιδράσεις όλων των σημαντικών βιοφυσικών και τεχνικών 
συνιστωσών των καλλιεργητικών συστημάτων,  αντιμετωπίζοντας τα συστήματα αυτά ως 
τις θεμελιώδεις μονάδες της μελέτης, όπου οι κύκλοι των φυτών, των θρεπτικών στοιχείων, 



οι μετασχηματισμοί της ενέργειας και οι βιολογικές διαδικασίες λειτουργούν ως ένα 
σύνολο.  

 Συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, να συμβάλει 
στη διατήρηση μια παραγωγικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Να κατανοήσει: α) τη σημασία της φυτικής παραγωγής στη ζωή του ανθρώπου, β) τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών, γ) τους χειρισμούς 
του εδάφους για την καλλιέργεια με διάφορα φυτικά είδη.  

 Να αξιολογήσει τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
και απόδοση των φυτών. 

 Να ενημερωθεί για την ιστορική εξέλιξη της Γεωργίας στη χώρας μας μέχρι σήμερα και για 
τα διάφορα καλλιεργητικά συστήματα. 

 Να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και 
να εφαρμόσει στην πράξη τις σύγχρονες γεωργικές τεχνολογίες για την καλύτερη χρήση των 
πολύπλοκων μακροπρόθεσμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πόρων, των ανθρώπων και 
του περιβάλλοντος τους. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην αγγλική.  

Ι. Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (75%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
 Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 

και 

ΙΙ. Γραπτή  εξέταση   για το εργαστήριο (25%) που περιλαμβάνει: 

 Αναγνώριση σπόρων, αναγνώριση φυτών, Ερωτήσεις και ασκήσεις σχετικά με λίπανση των 
φυτών, την προετοιμασία του εδάφους και τη σπορά των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. 

 Δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις της θεωρίας έχουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν 
κανονικά τα εργαστήρια ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Δόρδας Χ., 2018. Γενική Γεωργία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 336 σελ.  

Καραμάνος Α., Ι., 2011. Γενική Γεωργία. Αθήνα Εκδόσεις Παπαζήση, 568 σελ. 

Acquaah, G. 2002. Principles of crop production, theory, techniques, and technology. Prentice Hall, 
New Jersey. pp 460. 

Benton J.J., Wolf B., Mills H. A., 1991. Plant analysis handbook. Micro-Macro Publishing, Inc, USA 213 
pp. 

Bewley,J.O & Black,M., 1982. Physiology & Biochemistry of seeds, in relation to germination.Springer 
-  Verlag Berlin 



Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L., 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 
American Society of Plant Biologists, Maryland, USA, 1250 pp. 

Delorit,R.J., Greub, L.S. &Ahlgren, H.L., 1984. Crop production, Prentice - Hall. 

ISAAA, 2016. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. ISAAA Brief No 52. ISAAA: 
Ithaca, NY. 53:1-45. 

Martin,J.H., Leonard,W.E. &Stamp,D.L., 1976. Principles of field crop production.Mcmillan Publishing  
Co., New York. 

Taiz,L. & Zeiger E., 1991. Plant Physiology. Benjamin. USA 

Γκατζιάνας, Α., 2005. Σημειώσεις Γενικής Γεωργίας. ΑΠΘ. Τμήμα Εκδόσεων, Πανεπιστημιακό 
Τυπογραφείο. 

Παπαδάκης Ι., "Η Γεωπονία ως επιστήμη και ως λειτούργημα", Τριπτόλεμος, τ. 1 (1994), σσ. 20-27.    



ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-190107 

Εξάμηνο: 1ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Μέρος Α (Φυσική): Θεμελιώδεις νόμοι της Μηχανικής: Εισαγωγή (φυσικός κόσμος – φυσικά μεγέθη 
–συστήματα μονάδων). Νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση των σωμάτων (δυνάμεις και εξισώσεις 
της κίνησης – πεδίο βαρύτητας – δυνάμεις επαφής, τριβή – διατήρηση ορμής, στροφορμής και 
ενέργειας). Μηχανική των Ρευστών: Στατική των ρευστών (εφαρμογές της υδροστατικής εξίσωσης – 
άνωση – δυνάμεις σε πλευρικά τοιχώματα – μέτρηση της πυκνότητας υγρών και στερεών). 
Δυναμική των ρευστών (νόμοι των ιδανικών και των πραγματικών ρευστών). Εφαρμογές της 
Μηχανικής των Ρευστών στις Γεωπονικές Επιστήμες. Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική: Βασικές αρχές 
της θερμοδυναμικής (θερμότητα – θερμιδομετρία – ιδιότητες καθαρών ουσιών – προσθετικές 
ιδιότητες – πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος – εντροπία – μεταβολές της φυσικής 
κατάστασης των σωμάτων – νόμοι ιδανικών και πραγματικών αερίων – θερμοδυναμικοί κύκλοι – 
μεταφορά θερμότητας). Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Στοιχεία από τη θερμοδυναμική θεώρηση 
των βιολογικών συστημάτων. Εφαρμογές της  Θερμοδυναμικής στις Γεωπονικές Επιστήμες. 

Μέρος Β (Μετεωρολογία για τη γεωργία): Ατμόσφαιρα (έκταση και σύνθεση της ατμόσφαιρας – 
κατακόρυφη διαίρεση της ατμόσφαιρας με βάση τη θερμοκρασία – ατμοσφαιρική πίεση – απλά 
ατμοσφαιρικά μοντέλα – ρύπανση της ατμόσφαιρας). Ακτινοβολία (ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, 
διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα – ενεργειακό ισοζύγιο ανάμεσα στο έδαφος και στην 
ατμόσφαιρα). Το περιεχόμενο του ατμοσφαιρικού αέρα σε υδρατμούς (τάση των υδρατμών - 
απόλυτη, ειδική και σχετική υγρασία – σημείο δρόσου – θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου). 
Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα (καταστατικές εξισώσεις του ξηρού και υγρού 
ατμοσφαιρικού αέρα – δυναμική θερμοκρασία – συμπύκνωση και εξάτμιση των υδρατμών – 
ανάμιξη των αερίων μαζών). Στατική της ατμόσφαιρας (θερμοκρασιακή δομή της ατμόσφαιρας – 
θερμοκρασιακές αναστροφές – ενέργεια στην ατμόσφαιρα – θέρμανση της ατμόσφαιρας). 
Δυναμική των αερίων μαζών (εξισώσεις της κίνησης των αερίων μαζών – άνεμος γεωστροφικός – 
άνεμος θερμικός, άνεμος βαθμίδας, κυκλοστροφικός άνεμος και άνεμος τριβής – στοιχεία από τη 
φυσική των νεφών – μετωπικές επιφάνειες – βαρομετρικά συστήματα – μετωπικές, θερμικές και 
ορογραφικές υφέσεις – αντικυκλώνες – στοιχεία από τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας – 
καταιγίδες – τροπικοί κυκλώνες).  

Μέρος Γ (Αγρομετεωρολογία για τη φυτική και ζωική παραγωγή): Αντικείμενο της 
Αγρομετεωρολογίας (βασική μετεωρολογία για τη γεωργία – αγρομετεωρολογικοί και κλιματικοί 
σταθμοί – αγρομετεωρολογικές προγνώσεις και παρατηρήσεις θερμοκρασίας, έντασης και 
διεύθυνσης ανέμου, υγρασίας, ταχύτητας εξάτμισης, νέφωσης, ύψους ατμοσφαιρικών 
κατακρημνισμάτων, ηλιοφάνειας, ηλιακής ακτινοβολίας και βαρομετρικής πίεσης). 
Αγρομετεωρολογία για τη φυτική παραγωγή (βιομετεωρολογικοί και βιοκλιματικοί δείκτες – 
αβιοτικοί παράγοντες ανάπτυξης των φυτών – αγρομετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις 
για τη γεωργία). Αγρομετεωρολογία για τη ζωική παραγωγή (βιομετεωρολογική διαχείριση 
χερσαίας ζωικής παραγωγής, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών – επιπτώσεις του κλίματος στη ζωική 
παραγωγή –  περιβαλλοντική τροποποίηση). Κλίμα και Γεωργία (αγροκλιματολογία, ταξινόμηση 



κλιμάτων, μικρόκλιμα αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, κλίμα θερμοκηπίου, βελτίωση 
κλίματος για γεωργικούς σκοπούς, κλιματική αλλαγή και γεωργία).  

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών στόχων:  

 την απόκτηση γνώσεων στη Φυσική και στην Αγρομετεωρολογία που είναι απαραίτητες για 
την κατανόηση των φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών που σχετίζονται με τις 
διάφορες εφαρμογές στις Γεωπονικές Επιστήμες. 

 την ικανότητα της φυσικής ερμηνείας, μαθηματικής περιγραφής, ανάλυσης και 
αξιολόγησης των παραμέτρων που περιγράφουν (ποιοτικά και ποσοτικά) την εξέλιξη των 
φυσικών φαινομένων 

 τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι φοιτητές τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό και 
να αναλύουν τα πειραματικά δεδομένα, με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της 
Φυσικής και της Αγρομετεωρολογίας 

 την ικανότητα να αποτιμούν τις επιδράσεις της αλλαγής του κλίματος στον αγροτικό τομέα 
 την κατανόηση της διεπιστημονικότητας που διέπει τις Γεωπονικές Επιστήμες. 

Αποτίμηση 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά. 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 

 Γραπτές τελικές εξετάσεις (θεωρία και ασκήσεις). 
Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται και αναλύονται στους φοιτητές κατά την έναρξη του 
εξαμήνου. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 McCabeW., SmithJ., HarriottP., Βασικές Φυσικές Διεργασίες Μηχανικής, 6η Έκδοση, 
Μετάφραση: Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2003 

 YunusA. Cengel, MichaelA. Boles, Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, 3η Έκδοση, Μετάφραση: 
Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2003 

 PittsD., SissomL., Μεταφορά Θερμότητας, Σειρά Schaum, 2η Έκδοση, Μετάφραση: Εκδόσεις 
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2001 

 FrederickJ. Bueche, EugeneHecht, Πανεπιστημιακή Φυσική, 9η Έκδοση, Μετάφραση: 
Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

 RaymondA. Serway, JohnW. Jewett, Jr., Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τόμος Α’, 
8η Έκδοση, Μετάφραση: Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2012  

 Σαχσαμάνογλου Χ. Σ., Μακρογιάννης Τ. Ι., Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας Α.Π.Θ., 1985 
 ΔαλέζιοςΝ. Ρ., Αγρομετεωρολογία– Ανάλυση και Προσομοίωση, Σύνδεσμος Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN: 978-960-603-134-2, Αθήνα, 2015  



ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Κωδικός: 600-190201 

Εξάμηνο: 2ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Δομή και χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα και διασυνδέσεις με την αγορά. Έννοια, ορισμός, 
σκοποί και περιεχόμενο της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Συντελεστές 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Αρχές οργάνωσης της γεωργική παραγωγής. Έννοια, 
υπολογισμός και διάκριση κόστους παραγωγής. Έννοιες και τρόποι υπολογισμού των βασικών 
οικονομικών αποτελεσμάτων/εισοδημάτων. Έννοια και  σημασία της παραγωγικότητας και του 
προγραμματισμού στη γεωργική παραγωγή. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων. Οι 
λειτουργίες και δραστηριότητες του marketing γεωργικών προϊόντων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την οικονομική διάσταση των βασικών λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων που ασκούνται στη γεωργική εκμετάλλευση –φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στη διάρθρωση και τις διασυνδέσεις της αγροτικής 
οικονομίας και της γεωργικής επιχείρησης/εκμετάλλευσης, στις βασικές αρχές, κανόνες και 
μεθόδους  της οικονομικής της γεωργικής παραγωγής και θα εξοικειώνονται με τις βασικές 
λειτουργίες και δραστηριότητες του μάρκετινγκ της γεωργικής παραγωγής. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
Αποστολόπουλος Κ., Καλδής Π.,  Γαλάτουλας Ι., (2010).«Αγροτική Οικονομική Κόστος-Οικονομικό 
Αποτέλεσμα-Ανταγωνιστικότητα». Εκδόσεις  Ελληνοεκδοτική. 



Κιτσοπανίδης Γ., Καμενίδης Χ, (2003). «Αγροτική Οικονομική». Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Λιανός Θ., Δαμιανός Δ., Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ., Κατρανίδης Σ. (2009). «Αγροτική Οικονομική- 
Θεωρία & Πολιτική». Εκδόσεις Ευγενίας Μπένου. 

Παπαναγιώτου Ε., (2010).«Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων». Εκδόσεις Τσαχουρίδης 
Ιωάννης, Θεσσαλονίκη. 

Πετρόπουλος Δ., (2019).«Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία». Εκδόσεις Δίσιγμα ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη 

Σέμος Α. (2013). «Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία –Βασικές Έννοιες και Εφαρμογές». Εκδόσεις 
Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

  



 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-190202 

Εξάμηνο: 2ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Ορισμός του αγροτικού χώρου, αγροτική κοινωνία και αγροτική κοινότητα, κινητικότητα αγροτικού 
πληθυσμού (αστικοποίηση, αποαστικοποίηση, μετανάστευση), κοινωνικές και δημογραφικές 
αλλαγές, παγκοσμιοποίηση και αγροτική κοινωνία, διακυβέρνηση του αγροτικού χώρου. Εξέλιξη 
της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, κοινωνικο-οικονομικές μορφές οργάνωσης των αγροτικών 
κοινωνιών στον ελλαδικό χώρο, οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις της ελληνικής γεωργίας και οι 
συνέπειες στην αγροτική κοινωνία, εκσυγχρονισμός της γεωργίας και αγροτική κοινωνία, 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αγροτική κοινωνία (μέτρα και πολιτικές - συνέπειες), μεταναστευτικά 
ρεύματα, δημογραφικές εξελίξεις της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, σύγχρονα ζητήματα της 
ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, μετασχηματισμοί της αγροτικής κοινωνίας και 
πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου, συγκρούσεις στον αγροτικό χώρο. Μεθοδολογία μονογραφίας 
αγροτικής κοινότητας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να περιγράφουν, αναλύουν και 
εξηγούν τους μετασχηματισμούς των αγροτικών κοινωνιών και ειδικότερα της ελληνικής αγροτικής 
κοινωνίας σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής της, καθώς και να εντοπίζουν και αναλύουν τις αιτίες και 
τις συνέπειες των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων στην ύπαιθρο.  Αναλυτικότερα, σκοπός του 
μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να ορίζουν τον αγροτικό χώρο και την 
αγροτική κοινωνία, την κινητικότητα των αγροτικών πληθυσμών, καθώς και τις δημογραφικές του 
αλλαγές. Να αναλύουν τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στον αγροτικό χώρο και τους 
σύγχρονους τρόπους διακυβέρνησής του. Να περιγράφουν τις μορφές κοινωνικο-οικονομικής 
οργάνωσης των αγροτικών κοινωνιών στον ελλαδικό χώρο. Να εντοπίζουν και αναλύουν τις 
συνέπειες των αγροτικών μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού της γεωργίας στην ελληνική 
αγροτική κοινωνία. Να αναλύουν τα μέτρα και τις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν την αγροτική 
κοινωνία, καθώς και τις συνέπειές τους. Να αναλύουν τις δημογραφικές εξελίξεις της αγροτικής 
κοινωνίας και τους μετασχηματισμούς της κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Να ορίζουν την 
πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου. Να πραγματοποιούν τη μονογραφία μιας αγροτικής 
κοινότητας. 

Στόχος του μαθήματος είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής γνώσης με την αναπτυξιακή πράξη. 
Δηλαδή, να καταστήσει τους φοιτητές ικανά μελλοντικά στελέχη τοπικών φορέων (δημόσιων ή/και 
ιδιωτικών) που θα έχουν τη γνώση να σχεδιάζουν και προτείνουν μέτρα πολιτικής (στο πλαίσιο 
τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων) προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 



τοπικών αγροτικών κοινωνιών. Επίσης ως επιχειρηματίες να προσεγγίζουν αποτελεσματικά τον 
αγροτικό πληθυσμό.  

Αποτίμηση 
1. Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύνθεσης 

γνώσεων, ερωτήσεις κρίσεως (70%) 
2. Γραπτή εργασία και προαιρετική παρουσίαση με powerpoint)(20%)  
3. Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα και συμμετοχή στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, 

συνθετική ικανότητα  (10%) 

Βιβλιογραφία 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Ανθοπούλου Θ., Μωυσίδης Α., (Επιμέλεια), 2001, Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο χώρα 
(Συλλογικός τόμος), Εκδ. Gutemberg, Αθήνα. 

 Βεργόπουλος Κ., 1975, Το αγροτικό ζήτημα, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα. 
 Goussios, D. 2011, Le regain de l’intérêt du secteur agricole en Grèce: Tendance lourde ou 

passagère?, Edité par la Mission Agrobiosciences, available online at: 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/Reaction_Goussios_agriculture_grecque_Juin_2011.
pdf. 

 ΔαμιανάκοςΣ., 2002, Απότονχωρικόστοναγρότη, Εκδ. Εξάντας – ΕΚΚΕ, Αθήνα. 
 Δαουτόπουλος Γ., Καζακόπουλος Λ., Κούση Μ., 2007, Αγροτική Κοινωνιολογία, Εκδ. Ζυγός, 

Θεσσαλονίκη. 
 Darnhofer, I. 2010, Strategies of family farms to strengthen their resilience, Environmental 

Policy and Governance, vol. 20, no. 4, pp. 212–222. 
 Darnhofer, I. 2020, Farming from a Process-Relational Perspective: Making Openings for Change 

Visible, SociologiaRuralis. 
 Ζακοπούλου Ε., Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ., 2008, Αγροτικότητα, Κοινωνία και Χώρος, Εκδ. 

Πλέθρον. 
 Houser M., Gunderson R., Stuart D, 2019, Farmers’ Perceptions of Climate Change in Context: 

Toward a Political Economy of Relevance, SociologiaRuralis, Vol 59, no 4, pp. 789-809. 
 Καραβίδας Κ., 1978, Αγροτικά, (Φωτογραφική ανατύπωση από την έκδοση του 1931), Εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα. 
 Koutsou S., Partalidou M. and Ragkos A., 2014, «Young farmers’ social capital in Greece: trust 

levels and collective actions», Journal of Rural Studies, Vol. 34, pp. 204-211.  
 Koutsou S., Partalidou M., Petrou M., 2011, “Present or absent farm heads? A contemporary 

reading of farming in Greece”, SociologiaRuralis, Vol. 51(4), pp. 404-419. 
 Koutsou, S. and P. Sergaki, 2019, «Producers’ cooperative products in short food supply chains: 

consumers’ response». British Food Journal, Doihttps://doi.org/10.1108/BFJ-05-2018-0297. 
 Ragkos A., Koutsou S., Theodoridis A., Manousidis T., Lagka V., 2018, «Labor management 

strategies in facing the economic crisis. Evidence from Greek livestock farms», New Medit, N.1, 
pp. 59-71. http://newmedit.iamb.it 

 Μαλκίδης Φ., 2001, Προσαρμογή και συγκρότηση της αγροτικής κοινωνίας στο ελλαδικό 
κράτος, Εκδ. Γόρδιος, Αθήνα. 

 Petrou, M. (2012) ‘Rural immigration, family farm modernisation and reactivation of traditional 
women’s farming tasks in Greece: masculinities and femininities reconsidered’, South European 
Society and Politics, vol. 17, no. 4, pp. 553–571. 



 Σιάρδος Γ., 2009, Μεθοδολογία κοινωνιολογικής έρευνας, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 
 WoodsM., 2011, Γεωγραφία της υπαίθρου, Εκδ. Κριτική. 

Επιστημονικά Περιοδικά 

 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών:  
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke 

 SociologiaRuralis:  
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9523 

 Journal of Rural Studies :  
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-rural-studies 

 Applied Geography:  
http://www.journals.elsevier.com/applied-geography 

 International Journal of Sociology of Agriculture and food:  
http://www.ijsaf.org/ 

 Policy and Society:  
http://www.journals.elsevier.com/policy-and-society/ 

 South European Society and Politics: 
http://www.tandfonline.com/loi/fses20#.V050VJGLSUk. 

  



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-190203 

Εξάμηνο: 2ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγικές έννοιες, διεξαγωγή μιας στατιστικής έρευνας, παρουσίαση των στατιστικών 
δεδομένων. Περιγραφική μέτρα των στατιστικών δεδομένων (μέτρα θέσης, διασποράς, 
ασυμμετρίας και κύρτωσης). Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων. Η έννοια της τυχαίας μεταβλητής. 
Βασικές θεωρητικές κατανομές (διακριτές - συνεχείς).  Κατανομές δειγματοληψίας. Εκτιμητική 
(σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης). Βασικοί έλεγχοι στατιστικών 
υποθέσεων. Έλεγχος ανεξαρτησίας και ανάλυση συσχέτισης. Γραμμική παλινδρόμηση (βασικές 
υποθέσεις του γραμμικού υποδείγματος, εκτίμηση του υποδείγματος με την απλή μορφή της 
μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (μέθοδος OLS). Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με 
έμφαση σε εφαρμογές από το γεωργικό τομέα. 

Introductory concepts, carrying out a statistical survey, presentation of statistical data. Descriptive 
statistical measures (measures of location, dispersion, skewness, kurtosis). Elements of probability 
theory. The oncept of random variable. Basic theoretical distributions (discrete - continuous). 
Sampling distributions. Point and interval estimation. Hypothesis testing. Linear regression (basic 
assumptions of linear model, model estimation using the OLS method). Special applications on the 
above issues with emphasis on applications from the agricultural sector. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν τις βασικές 
τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης σε εφαρμογές που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του 
Τμήματος Γεωπονίας, να διακρίνουν τα όρια εφαρμογής της κάθε τεχνικής και να ερμηνεύουν τα 
σχετικά αποτελέσματα. Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές 
ικανοί: να παρουσιάζουν περιληπτικά ένα σύνολο δεδομένων ώστε να γίνουν κατανοητά και 
εύχρηστα, να υπολογίζουν ορισμένα βασικά περιγραφικά στατιστικά μέτρα και να τα ερμηνεύουν, 
να χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης διακρίνοντας τα όρια εφαρμογής 
της κάθε τεχνικής, να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα σχετικά αποτελέσματα και να εφαρμόζουν 
τις σχετικές γνώσεις σε πραγματικά δεδομένα με έμφαση σε δεδομένα από το γεωργικό τομέα.  

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή  ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης και  επίλυση προβλημάτων στη Θεωρία (Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξεις)  
ή 
ΙΙ. Ενδιάμεση, κατά περίπτωση, γραπτή εξέταση (30%) και Τελική εξέταση (70%), που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Ταμπάκης, Ν. και Ξ. Χαψά. (2013). Εφαρμοσμένη Στατιστική - Εργαστηριακές Ασκήσεις. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.  

2. Καραπιστόλης, Δ. (2012). Στατιστική Επιχειρήσεων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Α. Αλτιντζή 
3. Δρόσος, Γ. (2014). Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων. Θεσσαλονίκη: Εκδότης Γ. Δρόσος 
4. Ζαχαροπούλου, Χ. (2005). Στατιστική: Μέθοδοι-Εφαρμογές, Τόμος Α΄, 4η Έκδοση. 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία. 
5. Μιχαηλίδης, Ζ. (2007). Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 

με το SPSS. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Εκδόσεων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 
6. Μπάτζιος, Χ. (1999). Στατιστική, Τεύχος Α΄. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. 
7. Σαριαννίδης, Ν. και Γ. Κοντέος. (2012). Στατιστική. Κοζάνη: Εκδότης Γ. Κοντέος.  
8. Τσάντας, Ν., Χ. Μωυσιάδης, Κ. Μπαγιάτης και Θ. Χατζηπαντελής. (1999). Ανάλυση Δεδομένων 

με τη Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.  
9. Keller, G. (2010). Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, 8η Έκδοση. Αθήνα: 

Εκδόσεις Επίκεντρο. 

  



ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-190204 

Εξάμηνο: 2ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στη Μικροβιολογία. Σχέση των μικροβίων με την Αγροτική Παραγωγή – Ταξινόμηση. 
Ιστορία της Μικροβιολογίας. Ευκαρυωτικό και Προκαρυωτικο κύτταρο. Βακτήρια - Μύκητες-
Πρωτόζωα – Ιοί.  Δομή και λειτουργία του μικροβιακού κυττάρου, ανάπτυξη και διατροφή. 
Παρατήρηση των μικροοργανισμών (καλλιέργεια). Απολύμανση – Αντισηψία. Αρχές Ανοσολογίας. 
Αρχές Βιοτεχνολογίας. Λοιμώδη Νοσήματα – Επιδημιολογία. Αντιμικροβιακά Φάρμακα - Ανάπτυξη 
αντοχής. Ζωονόσοι. Τροφολοιμώξεις – Τροφοτοξινώσεις. Εμβόλια.  

Introduction to Microbiology. Relationship of Germs to Agricultural Production - Classification. 
History of Microbiology. Eukaryotic and Prokaryotic cell. Bacteria - Fungi-Protozoa - Viruses. 
Microbial cell structure and function, growth and nutrition. Observation of micro-organisms 
(cultivation). Disinfection -.Principles οf immunology.,Infectious Diseases - Epidemiology. 
Antimicrobial Drugs - Development of resistance. Zoonoses. Vaccines. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη μικροβιολογία. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν 
στην εξέταση των διαφόρων μικροβίων, τη σημασία τους στην αγροτική παραγωγή,τη σχέση τους 
με το περιβάλλον,τεχνικές καλλιέργειας και ταυτοποίησης των διαφόρων μικροβίων. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 
ή 
ΙΙ. Γραπτή εξέταση προόδου (20%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία και Γραπτή τελική 
εξέταση (80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) κα στις Εργαστηριακές 
Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. McCournin D., Basset J. Clinical Textbook for Veterinary Technicians 6th edition Elsevier 
Saunders.  



2. Mutrhy, Gibbs, Horzinec, Studdert, Veterinary Virology 3rd edition, Academic Press.  
3. Quinn, Markey, Carter, Donnelly, Leonard, 2002. Veterinary Microbiology and Microbial Disease 

Blackwell.  
4. Tizzard Κτηνιατρική Ανοσολογία, εκδ. Παρισιάνος. 9th edition. 
5. Madigan M., Martinko J., Parker J., 2007. Βιολογία των Μικροοργανισμών Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης.  



ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-190205 

Εξάμηνο: 2ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή (ορισμοί, γενική περιγραφή των συστατικών του εδάφους, λειτουργίες των εδαφών στο 
οικοσύστημα). Ορυκτά, πετρώματα, φυσική, χημική και βιολογική αποσάθρωση, μητρικό υλικό, 
παράγοντες εδαφογένεσης, το εδαφικό προφίλ, γενετικοί ορίζοντες. Οι φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες του εδάφους (κοκκομετρική σύσταση, ειδική επιφάνεια, δομή, συνεκτικότητα, 
φαινομενική πυκνότητα, πυκνότητα των στερεών τεμαχιδίων, πορώδες, θερμοκρασία, χρώμα, 
αερισμός). Τα ορυκτά της αργίλου (τύποι ορυκτών της αργίλου, δομή και ιδιότητές τους, οξείδια και 
υδροξείδια σιδήρου και αργιλίου). Οι χημικές ιδιότητες των εδαφών (ιονική ανταλλαγή, ικανότητα 
ανταλλαγής κατιόντων, θρόμβωση και διασπορά της αργίλου, pH, η σημασία του pH των 
καλλιεργούμενων εδαφών, βαθμός κορεσμού με βάσεις). Η οργανική ουσία του εδάφους. Οι 
οργανισμοί του εδάφους (εδαφική χλωρίδα και πανίδα,  μικροοργανισμοί, δράσεις που 
προκαλούνται από τους μικροοργανισμούς). Το εδαφικό νερό και ο εδαφικός αέρας. Ταξινόμηση 
εδαφών. Εισαγωγικές έννοιες στα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους, στην υποβάθμιση και διαχείριση 
εδαφών (οξίνιση, αλάτωση, νατρίωση, συμπίεση, διάβρωση, ερημοποίηση, ρύπανση). 
Εργαστηριακές ασκήσεις: δειγματοληψία εδάφους και μελέτη ιδιοτήτων στον αγρό, προσδιορισμός 
της κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους, του pH, της οργανικής ουσίας, του ανθρακικού 
ασβεστίου, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και υδατοδιαλυτώνκατιόντων και ανιόντων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τη σημασία του εδάφους στην αγροτική παραγωγή και 
ανάπτυξη, όπως επίσης και την ιδιαίτερη αξία του ως συστατικό του περιβάλλοντος. Με το 
θεωρητικό μέρος, οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες της εδαφολογίας, στις διεργασίες 
γένεσης του εδάφους, στις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, στις ιδιότητες 
του εδαφικού νερού και αέρα, καθώς και σε βασικές έννοιες ταξινόμησης των εδαφών. Με τα 
εργαστήρια του μαθήματος, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ικανότητα να διεξάγουν τις βασικές 
εδαφολογικές αναλύσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι 
εξοικειωμένοι με τις γενικές αρχές της εδαφολογίας, τις φυσικές, μηχανικές, χημικές και βιολογικές 
ιδιότητες των εδαφών, την διεξαγωγή δειγματοληψιών και των εργαστηριακών αναλύσεων 
χαρακτηρισμού των εδαφών, όπως επίσης με την ερμηνεία των εδαφολογικών αναλύσεων.   

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με:  
-  Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 



-  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Brady N.C., Weil R.R. 2015. Εδαφολογία - Η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών, Εκδόσεις 
Έμβρυο 

2. OsmanK.T., 2013. Soils, Springer 
3. Αλιφραγκής Δ., 2008. Το έδαφος. Γένεση – Ιδιότητες – Ταξινόμηση, Εκδόσεις Αϊβάζη 
4. Παναγιωτόπουλος Κ.Π, 2016. Εδαφολογία, Εκδόσεις Γαρταγάνη 
5. Σινάνης Κ., 2018. Έδαφος – Διαχείριση - Περιβάλλον, Εκδόσεις Ψύχαλου 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

1. PlantandSoil 
2. Geoderma 
3. SoilandTillageResearch 
4. SoilScience 
5. Soil Science Society of America Journal 
6. European Journal of Soil Science 
7. Soil Use and Management 
8. Archives of Agronomy and Soil Science 
9. Communication in Soil Science and Plant Analysis κ.ά. 

  



ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
Κωδικός: 600-190206 

Εξάμηνο: 2ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στη λειτουργία του Γεωργικού Ελκυστήρα (κινητήρας - σύστημα μετάδοσης της κίνησης - 
σύστημα οδήγησης και πέδησης - κινητήριοι μηχανισμοί), κόστος χρήσης Γεωργικού Ελκυστήρα. 
Πρωτογενή κατεργασία του εδάφους (άροτρα –υνάροτρα - φρέζες - υπεδαφοκαλλιεργητές). 
Προετοιμασία της σποροκλίνης (δισκοσβάρνες – καλλιεργητές - σβάρνες). Εγκατάσταση της 
καλλιέργειας (σπαρτικές μικρών σπόρων και σπαρτικές γραμμικών καλλιεργειών).  
Περιποίηση των φυτών (σκαλιστήρια – λιπασματοδιανομείς – ψεκαστικά – αυτοκινούμενοι 
αρδευτές). Συγκομιδή (θεριζοαλωνιστική μηχανή). Κτηνοτροφικά μηχανήματα (χορτοκοπτικά – 
χορτοσυλλέκτες – χορτοδετικές- ενσιρωκοπτική μηχανή-ενσιρωδιανομείς-αμελκτικές μηχανές). 
 
Introduction to the systems and parts consisting of a farm tractor such as:-engine, -power 
transmission, -driving and stopping system, -movement parts and hydraulics. Also includes 
knowledge in safety, maintenance, and work rate of a tractor. 
Adjustments that can be made and operation procedure in agricultural machines joined in a tractor 
such as: ploughs, fertilizer distributions, drill machines, sprayers. Function in grass cutting 
equipment, livestock machinery and harvesters. 

ΣτόχοιΜαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται στην γεωργία και την κτηνοτροφία λαμβάνοντας βασικές γνώσεις γεωργικής 
μηχανολογίας. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν και να αναλύουν τις βασικές 
λειτουργίες του γεωργικού ελκυστήρα και των γεωργικών μηχανημάτων, να ρυθμίζουν και να 
χειρίζονται τον γεωργικό ελκυστήρα και τα γεωργικά μηχανήματα με ασφάλεια, και να επιλύουν 
προβλήματα που αφορούν την απόδοση και την οικονομικότητα των γεωργικών μηχανημάτων με 
σεβασμό στο περιβάλλον. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην Αγγλική. 
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, 
σύνθεσης γνώσεων των Διαλέξεων των Εργαστηριακών Ασκήσεων και των Ασκήσεων Πράξης. 
 
Τα κριτήρια και οι βαθμοί αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος. 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2011 «Γεωργικοί Ελκυστήρες». Εκδόσεις Γιαχούδη. 
2. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2000 «Αρχές μηχανικής κατεργασίας του εδάφους και σποράς» Εκδόσεις 

Γιαχούδη - 
3. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2003 «Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων» Εκδόσεις Γιαχούδη 
4. CuplinC., 1992 «Farmmachinery». Oxford Blackwell Scientific Publications, London. 
5. Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) - http://egme.gr/ 
6. American_Society_of_Agricultural_Engineers(A.S.A.E.)-- 

https://elibrary.asabe.org/toc_landing.asp?conf=t1 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. BiosystemsEngineering - http://www.journals.elsevier.com/biosystems-engineering 
2. CAB Abstracts -https://www.ebscohost.com/academic/cab-abstracts 
3. International Journal of Agronomy - http://www.hindawi.com/journals/ija/ 
4. Agricultural Engineering International: CIGR Journal - 

http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral  



ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
Κωδικός: 600-190301 

Εξάμηνο: 3ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Eισαγωγή στη Βιολογία των φυτών, προέλευση και εξέλιξη των φυτών 
Προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί οργανισμοί, μοριακή σύσταση των φυτών   
 Το φυτικό κύτταρο, πρωτόπλασμα και κυτόπλασμα, κυτταρικές μεμβράνες, ριβοσώματα, 
 ενδομεμβρανικό σύστημα, μιτοχόνδρια, πλαστίδια, πυρήνας κυτταρικό τοίχωμα, 
 χυμοτόπια, αποταμιευτικά προϊόντα 
Διαίρεση του κυττάρου (μίτωση, μείωση) 
 Κύτταρα και ιστοί του φυτικού σώματος (παρέγχυμα, κολλέγχυμα, σκληρέγχυμα,  
 επιδερμίδα και τα εξαρτήματά της, αγωγό σύστημα, εκκριτικά κύτταρα και ιστοί) 
 Οργάνωση του φυτικού σώματος βλαστός, πρωτογενής δομή, ανάπτυξη, δευτερογενής 
 αύξηση, μεταμορφώσεις του βλαστού 
Φύλλο, αποκοπή των φύλλων, μεταμορφώσεις του φύλλου 
Ρίζα,  πρωτογενής δομή, μεταμορφώσεις της ρίζας 
 Άνθος, ταξιανθίες, καρποί, σπέρματα 
 Αναπαραγωγή των φυτών, αφυλετική αναπαραγωγή, λήθαργος, βλάστηση 
Επιπρόσθετα στο εργαστήριο πραγματοποιείται χρήση οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση 
και αναγνώριση κυττάρων και ιστών των φυτών, απόκτηση επιδεξιότητας στην κατασκευή 
μικροσκοπικών παρασκευασμάτων και ερμηνεία της παρατηρούμενης εικόνας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών γνώσεων της κυτταρολογίας, ιστολογίας και 
οργανογραφίας των φυτών. Ειδικότερα, μελετώνται: 

οι κυριότερες υποκυτταρικές δομές 
η διαίρεση των κυττάρων  
οι διάφοροι ιστοί  
η ανατομική κατασκευή  
η εξωτερική μορφολογία των διαφόρων φυτικών οργάνων βλαστός, φύλλα, ρίζα, άνθος καρπός, 
σπέρματα 
οι μεταμορφώσεις των φυτικών οργάνων 
η παρθενοκαρπία  και 
η αναπαραγωγή των αγγειοσπέρμων φυτών. 

Αποτίμηση 



Η αξιολόγηση στη θεωρία γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην 
αγγλική 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία (70%):  
-  Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
-  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
- Ερωτήσεις σωστού λάθους 
 
 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (30%)   που περιλαμβάνει                                   

α.  γραπτή τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου) 
 Στην ανατομία, με  την χρήση οπτικού μικροσκοπίου γίνεται λήψη τομών και εξέταση της 

 δομής των κυττάρων, των ιστών και των οργάνων. 
 Στην μορφολογία, εξέταση στη μορφολογία των διαφόρων οργάνων του φυτού (βλαστός, 

 φύλλα, ρίζα, άνθη, καρπός, ταξιανθία) καθώς και τις μεταμορφώσεις αυτών 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Μορφολογία και Ανατομία Φυτών, Τσέκος Ιωάννης, Ηλίας Ηλίας, 2007 

Βοτανική. Δομή, Λειτουργική δράση και Βιολογία των φυτών, Τσέκος Ιωάννης, 2005 

-Eπιστημονικάπεριοδικά:  

Journal of Cell Biology,  

Agrochimica, 

Annals of Botany,  

Plant and Soil, Planta, 

Environmental and Experimental Botany,  

Plant Growth Regulation, 

Plant Science.  



ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΕΔΑΦΩΝ - 
ΘΡΕΨΗΦΥΤΩΝ&ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
Κωδικός: 600-190302 

Εξάμηνο: 3ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Θεμελιώδεις παράγοντες της ανόργανης θρέψης (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Η ανάπτυξη του 
ριζικού συστήματος των φυτών. Ο ρόλος των μυκορριζών στη θρέψη των φυτών. Το εδαφικό 
διάλυμα. Τα απαραίτητα για τα φυτά θρεπτικά στοιχεία (κύκλοι θρεπτικών στοιχείων, μορφές 
πρόσληψης, το άζωτο του εδάφους, ο φώσφορος του εδάφους, το κάλιο του εδάφους, τα 
μακροστοιχεία θείο, ασβέστιο και μαγνήσιο του εδάφους, τα μικροθρεπτικά του εδάφους). Ο ρόλος 
των θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη των φυτών. Η κίνηση και η απορρόφηση των θρεπτικών 
στοιχείων. Νόμοι θρέψης των φυτών. Αλληλεπιδράσεις  θρεπτικών στοιχείων και προβλήματα 
θρέψης των φυτών. Τροφοπενίες και τοξικότητες. Η ανάλυση εδάφους, η φυλλοδιαγνωστική και η 
μακροσκοπική εξέταση των συμπτωμάτων ως μέσα διάγνωσης τροφοπενιών ή περίσσειας 
στοιχείων.  Παρασκευή αζωτούχων λιπασμάτων. Αζωτούχα λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. 
Σύνθεση φωσφορικών και καλιούχων λιπασμάτων. Λιπάσματα ασβεστίου, μαγνησίου και θείου. 
Λιπάσματα ιχνοστοιχείων. Μικτά και σύνθετα λιπάσματα. Αρχές υδροπονικής καλλιέργειας. Το 
πρόβλημα της υπερλίπανσης και οι συνέπειές του – καθορισμός της άριστης λίπανσης. Υγρά 
λιπάσματα. Διαφυλλική λίπανση. Χηλικές ενώσεις για διόρθωση τροφοπενιών. Oργανικά 
λιπάσματα (ζωική κοπριά, άχυρο, χλωρή λίπανση, κομπόστ, ιλύς βιολογικών καθαρισμών, τύρφη 
κ.ά). Αρχές εφαρμογής των λιπασμάτων, δείκτης αλατότητας, εποχή λίπανσης, τρόποι εφαρμογής 
των λιπασμάτων. Εργαστηριακές ασκήσεις: μέθοδοι εκχύλισης και προσδιορισμού των 
συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, επιλογή των 
κατάλληλων λιπασμάτων και υπολογισμοί των αναγκαίων ποσοτήτων με βάση την ανάλυση του 
εδάφους και τις ανάγκες των καλλιεργειών. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικών με τη γονιμότητα των 
εδαφών, τη θρέψη των φυτών, τη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών θρέψης, καθώς και 
τις τεχνικές λίπανσης των καλλιεργειών. Με το θεωρητικό τμήμα του μαθήματος, οι φοιτητές 
καθίστανται ικανοί να κατανοήσουν το ρόλο των απαραίτητων για την ανάπτυξη των φυτών 
θρεπτικών στοιχείων, τους μηχανισμούς θρέψης των φυτών, τα προβλήματα που εμφανίζονται 
στην ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών στις περιπτώσεις έλλειψης ή υπερεπάρκειας 
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, την τεχνολογία παρασκευής των λιπασμάτων, τα είδη των 
λιπασμάτων και τους τρόπους εφαρμογής τους στις καλλιέργειες. Με το εργαστηριακό μέρος του 
μαθήματος, οι φοιτητές εξοικειώνονται στις εργαστηριακές μεθόδους προσδιορισμού των 
συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων στα εδάφη και στους φυτικούς ιστούς, στην ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, στην επιλογή των κατάλληλων τύπων λιπασμάτων και στους 



υπολογισμούς των αναγκαίων ποσοτήτων λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών θρέψης των 
καλλιεργούμενων φυτών στο πλαίσιο της αειφόρου γεωργίας. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει: 

Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με: 

- Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
- Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 
- Επίλυση ασκήσεων.  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Θεριός, Ι. 2005. Ανόργανη Θρέψη & Λιπάσματα. Εκδόσεις Γαρταγάνης. 
2. Ασημακόπουλος, Ι. 2013. Λιπάσματα – Λιπάνσεις. Εκδόσεις Έμβρυο. 
3. Brady N.C., Weil R.R. 2015. Εδαφολογία - Η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών, Εκδόσεις 

Έμβρυο 
4. Μήτσιος Ι.Κ. 2004. Γονιμότητα Εδαφών. Θρεπτικά στοιχεία φυτών (μακροθρεπτικά, 

μικροθρεπτικά) και βαρέα μέταλλα – Μέθοδοι και εφαρμογές. Εκδόσεις Zymel. 
5. Σινάνης Κ., 2018. Έδαφος – Διαχείριση - Περιβάλλον, Εκδόσεις Ψύχαλου 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

1. Biology and Fertility of Soils 
2. PlantandSoil 
3. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 
4. Journal of Plant Nutrition and Soil Science  
5. Nutrients Cycling in Agroecosystems 
6. Archives of Agronomy and Soil Science 
7. Soil Science and Plant Nutrition 
8. Communication in Soil Science and Plant Analysis κ.ά.  



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-190303 

Εξάμηνο: 3ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Ιστοί, Κινητικό σύστημα (οστά, αρθρώσεις, μύες), Νευρικό σύστημα, Αισθητήρια όργανα, 
Ενδοκρινικό σύστημα, Κοιλότητες του σώματος, Κυκλοφορικό σύστημα (Αιμοφόρο και Λεμφοφόρο 
σύστημα, Κυκλοφορία αίματος), Αναπνευστικό σύστημα, Πεπτικό σύστημα, Ουροποιητικό 
σύστημα, Γεννητικό σύστημα αρσενικού και θηλυκού. 

Tissues, Kinetic system (bones, joints, muscles), Nervous system, Sensory organs, Endocrine system, 
Body cavities, Circulatory system (Blood and Lymphatic system, Blood circulation), Respiratory 
system, Digestive system, Urinary system, Male and female genital system. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων σχετικά με τη δομή των ζωικών οργανισμών. Περιλαμβάνει τη μελέτη των συστημάτων 
του οργανισμού των ζώων (μακροσκοπική ανατομική και μικροσκοπική ανατομική), τις 
μορφολογικές διαφορές μεταξύ όμοιων οργάνων διαφορετικών ειδών ζώων (συγκριτική 
ανατομική), καθώς και τη θέση και τις σχέσεις των οργάνων μεταξύ τους (τοπογραφική ανατομική). 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στις Διαλέξεις, στις Εργαστηριακές 
Ασκήσεις και στις Ασκήσεις Πράξης. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Μάγρας, Ι., Αντωνόπουλος, Ι., 2016. Ανατομική των Αγροτικών Ζώων, Εκδόσεις Κυριακίδη. 
2. Frandson R.D., 1986. Anatomy and Physiology of Farm Animals, Lea and Febiger, Philadelphia. 
3. William O. Reece, 2016. Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία Ζώων (πρώτη ελληνική 

έκδοση), Εκδόσεις Utopia, ISBN 978-618-80647-8-2. 
4. Sisson and Grossman’s, 1975. The anatomy of the domestic animals, 5th Edition, W.B. Saunders 

& Co., Philadelphia. 
5. Μιχαήλ, Σ.Γ., 1985. Συγκριτική Ανατομική των Κατοικιδίων Θηλαστικών. 2η Έκδοση, 

Θεσσαλονίκη.  



ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-190304 

Εξάμηνο: 3ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Σύσταση σώματος ζώου και τροφής. Θρεπτικές ουσίες και ενέργεια τροφής. Κατανάλωση τροφής. 
Πέψη, απορρόφηση και μεταβολισμός θρεπτικών ουσιών και ενέργειας. Ισολογισμός ύλης και 
ενέργειας στο ζώο. Προϊόντα ζωικής προέλευσης και διατροφή του ανθρώπου. 

Composition of animal body and feed. Nutrients and energy of feed. Feed consumption. Digestion, 
absorption and metabolism of nutrients and energy. Balance of material and energy in the animal. 
Animal products and human nutrition. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διατροφή των ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα 
εντρυφήσουν στη σύσταση του σώματος του ζώου και της τροφής, στις θρεπτικές ουσίες και την 
ενέργεια της τροφής, στην κατανάλωση της τροφής, στην πέψη, την απορρόφηση και το 
μεταβολισμό των θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας, στον ισολογισμό της ύλης και της ενέργειας 
στο ζώο, και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και στη σχέση τους με τη διατροφή του ανθρώπου. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία(Διαλέξεις)και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Cheeke, P.R., 1999. Applied Animal Nutrition: Feeds and Feeding. 2nd ed. Prentice Hall, Upper 
Saddle River, NJ, USA. 

2. Ζέρβας, Γ.Π., 2005. Φυσιολογία Θρέψης Παραγωγικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης UNIBOOKS 
ΙΚΕ, ISBN 978-618-530-457-7. Αθήνα, σελ. 1–544. 

3. Ζέρβας, Γ.Π., Καλαϊσάκης, Π., Φεγγερός, Κ., 2004. Διατροφή Αγροτικών Ζώων. 2η Έκδοση. 
Εκδότης UNIBOOKS ΙΚΕ, ISBN 978-618-530-460-7. Αθήνα, σελ. 1–308. 

4. Καραμήτρος, Δ., 2015. Διατροφή Αγροτικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική 
Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-960-357-121-6. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–376. 



5. Λιαμάδης, Δ., Ντότας, Β., 2013. Εισαγωγή στη Διατροφή των Αγροτικών Ζώων. 1η Έκδοση. 
Εκδότης Εκδόσεις Γιαχούδη ΙΚΕ, ISBN 978-618-5092-00-9. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–268. 

6. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G., 
2011. AnimalNutrition. 7th ed. Pearson, UK. 

7. Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R., 1995. Basic Animal Nutrition and Feeding. 4th ed. John 
Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA. 

8. Σπαής, Α.Β., Μπαμπίδης, Β.Α., 2012. Διατροφικά – Μεταβολικά Νοσήματα Παραγωγικών 
Θηλαστικών και Πτηνών. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-
960-357-104-9. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–246 (Weblink: http://www.kordali.gr/). 

9. Σπαής, Α., Φλώρου-Πανέρη, Π., Χρηστάκη, Ε., 2001. Οι Βάσεις της Διατροφής Θηλαστικών και 
Πτηνών. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-960-357-047-8. 
Θεσσαλονίκη, σελ. 1–259. 

10. Φλώρου-Πανέρη, Π., Χρηστάκη, Ε., 2016. Βασικές Αρχές Διατροφής Θηλαστικών και Πτηνών. 
1η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις Α. Τζιόλα& Υιοί ΑΕ, ISBN 978-960-418-392-0. Θεσσαλονίκη, σελ. 
1–264. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
2. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
3. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
4. Annual Review of Nutrition (US) – http://www.annualreviews.org/ and 

http://www.annualreviews.org/journal/nutr. 
5. Archives of Animal Nutrition – http://www.tandf.co.uk/journals/gaan. 
6. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (South Korea) – http://www.ajas.info/. 
7. British Poultry Science – http://www.tandf.co.uk/journals/cbps. 
8. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
9. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 
10. INRA Productions Animales – http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
11. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
12. Journal of Agricultural and Food Chemistry – http://pubs.acs.org/journals/jafcau/index.html. 
13. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/. 
14. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition – 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
15. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
16. Journal of Dairy Science – http://www.journalofdairyscience.org/ and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302. 
17. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
18. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
19. Poultry Science – http://www.poultryscience.org/. 
20. Proceedings of the Nutrition Society – http://journals.cambridge.org/. 
21. Small Ruminant Research – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214488. 

  



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-190305 

Εξάμηνο: 3ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
 Έννοια και περιεχόμενο της Γεωργικής Πολιτικής.  
 Σκοποί και θεμελιώδεις αρχές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 
 Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής και Κοινοτικής Γεωργίας.  
 Δομή, οργάνωση και λειτουργία οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στη 

γεωργία.  
 Μέθοδοι και μέτρα της Γεωργικής πολιτικής.  
 Κοινή οργάνωση αγορών σε βασικά γεωργικά προϊόντα.  
 Εξέλιξη και προοπτικές της αγροτικής πολιτικής.  
 Εφαρμοζόμενη γεωργική πολιτική στα βασικά γεωργικά προϊόντα. Μελέτες περίπτωσης σε 

βασικά γεωργικά προϊόντα.  
 Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη.  
 Νέοι Γεωργοί και Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 

Στόχοι Μαθήματος 
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: 

 Να γνωρίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της αγροτικής πολιτικής καθώς και να αναλύουν 
τη λογική στην διαμόρφωσή της.  

 Να γνωρίζουν και να αναλύουν τη θέση της γεωργίας στην εθνική οικονομία, τις ιδιαιτερότητές 
της και τη σημασία της στην εθνική οικονομία και κοινωνία.  

 Να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της Γεωργικής πολιτικής στους επιμέρους κλάδους 
της γεωργίας και ειδικότερα στα βασικά γεωργικά προϊόντα της χώρας.  

 Να χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση των 
μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.  

 Να εξοικειωθούν με την σκοπιμότητα ένταξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων σε προγράμματα γεωργικής ανάπτυξης, στα πλαίσια της ΚΑΠ.  Στο πλαίσιο αυτό, 
να μπορούν να επιλύουν προβλήματα σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σχετικά με τον 
παραγωγικό προσανατολισμό τους, τη διαμόρφωση των τιμών των παραγόμενων γεωργικών 
προϊόντων, την ένταξή τους σε ομάδες παραγωγών και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των 
επενδύσεών τους. 

Αποτίμηση 
I. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 



 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) ή Ενδιάμεση αξιολόγηση (30% Βαθμολογίας) 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

 Λιανός Θ., Δαμιανός Δ., .Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ., Κατρανίδης Σ. (2009). Αγροτική Οικονομική, 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

 Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός Δ. και Σπαθής Π. (2005). Αγροτική Πολιτική, Αθήνα: Σταμούλης. 
 Σέμος, Α. (2004). Αγροτική Πολιτική: Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 
 Drummond E., &Goodwin J. (2017) Γεωργική Οικονομική και Πολιτική, ISBN: 9789963274062 

Εκδόσεις  BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 
 Fennel, R. (1999). Κοινή Αγροτική Πολιτική-Συνέχεια και Αλλαγές. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο. 

Ξένη 

 European Commission. (2005). Directorate General for Agriculture. The Agricultural Situation in 
the Community: 2005 Report, Brussels. 

 European Commission, (2004). General Division for Agriculture: The common agricultural policy-
A policy evolving with times. Brussels. 

 European Commission. (2004). General Division for Agriculture. CAP reform summary. Brussels: 
Newsletter Special Edition 

 European Commission. (2004). General Division for Agriculture. CAP reform. Accomplishing 
sustainable agriculture: the tobacco, olive oil, cotton, sugar and hops sectors. Brussels. 

 European Commission. Agriculture and Rural Development. Rural development Programmes 
2000-2006, Country Profile Greece. September 2003.  

Δικτυακοί τόποι: 

 http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index_en.htm.  
 http://ec.europa.eu/policies/index_el.htm. 

  



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 
Κωδικός: 600-190401 

Εξάμηνο: 4ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Πρόσληψη και μεταφορά του νερού:  ∆ιακίνηση του νερού και των θρεπτικών ουσιών, ∆ομή των 
κυτταρικών μεμβρανών, Μεταφορά ουσιών μέσω μεμβρανών, Πρόσληψη νερού, Ριζική πίεση, 
∆ιαπνοή. 

Θρεπτικά στοιχεία: Γενικά για τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, Πρόσληψη των θρεπτικών 
στοιχείων, Ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στο φυτικό μεταβολισμό. 

Φωτοσύνθεση: Γενική θεώρηση της φωτοσύνθεσης, Φωτεινές αντιδράσεις, Φωτοσυνθετικές 
χρωστικές, Φωτοσυστήματα, Σκοτεινές αντιδράσεις, Κύκλος του Calvin, Φωτοαναπνοή, ∆έσμευση 
CO2 στα C4 και CAM φυτά, Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση. 

Αφομοίωση αζώτου: Κύκλος αζώτου, Βιολογική δέσμευση αζώτου, Αφομοίωση νιτρικών και 
αμμωνιακών ιόντων. 

Αναπνοή: Γενική θεώρηση της αναπνοής, Αναερόβιος και αερόβιος αναπνοή, Καταβολισμός  
υδατανθράκων, Γλυκόλυση, Κύκλος του κιτρικού οξέος, Αναπνευστική αλυσίδα, Σύνθεση ATP στα 
μιτοχόνδρια. 

Αύξηση και Ανάπτυξη: Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, Aύξηση 
και διαφοροποίηση, Ανάλυση της αύξησης των φυτών και εφαρμογές στην  γεωργία, Ρυθμιστές 
αύξησης των φυτών, Τρόποι δράσης, Επιδράσεις στις διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες των 
φυτών και εφαρμογές, Επιβραδυντές και αναστολείς  της αύξησης. 

Άνθηση,  Φωτομορφογένεση, Φωτοπεριοδισμός, Φυσιολογία του λήθαργου, Αντίδραση των φυτών 
σε συνθήκες ακραίων συνθηκών, Τύποι περιβαλλοντικής καταπόνησης: Ακραίες θερμοκρασίες, 
Έλλειψη ή περίσσια Η2Ο, Ακτινοβολία, Βαρέα μέταλλα, Άνεμος, Επιπτώσεις του στρες στις διάφορες 
φυσιολογικές διεργασίες. 

∆ευτερεύουσες ουσίες του μεταβολισμού χαμηλού μοριακού βάρους, Μηχανισμοί άμυνας φυτών 
σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν τα φαινόμενα που 
σχετίζονται με την φυσιολογία των φυτών τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τις λειτουργίες και την μορφολογία τους και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους με 
στόχο την βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Παράλληλα θα είναι σε θέση με τη χρήση της 
τεχνολογίας, να κρίνουν και να υιοθετούν νέες τεχνικές, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα των καλλιεργειών επεμβαίνοντας στις διαδικασίες αύξησης και ανάπτυξης των φυτών. 
Παράλληλα με τις εργαστηρικές ασκήσεις επιδιώκεται  η εξοικείωση των φοιτητών με τα όργανα, 



τις εφαρμογές νέων καινοτόμων τεχνικών καθώς και την  επεξεργασία και αξιολόγηση των 
πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση στη θεωρία γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην 
αγγλική 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία (70%):  

- Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
- Ερωτήσεις σωστού λάθους 

 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (30%)   που περιλαμβάνει: 
α.  Γραπτή τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου) 
β.  Ατομικές και Ομαδικές Γραπτές εργασίες &Παρουσίαση εργασιών  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Εισαγωγή στη Φυσιολογία Φυτών, Τσέκος Ιωάννης, Ηλίας Ηλίας, 2006 

 Φυσιολογία Φυτών, TaizLincoln, ZeigerEduardo, 2011 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

 PlantPhysiology and Biochemistry 

 Journal of Plant Physiology  

 Plant and Cell Physiology  

 Australian Journal of Plant Physiology  

 Plant Physiology  

 Physiologia Plantarum 

 Plant Science. 

  



ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-190402 

Εξάμηνο: 4ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Μενδελιανή γενετική, συγκυριαρχία, ημικυριαρχία, πολλαπλά αλληλόμορφα, θανατηφόροι 
παράγοντες, μεταλλάξεις. Εισαγωγή στην Κυτταρογενετική, Κύτταρο, φύση και λειτουργίες του 
γενετικού υλικού. Μίτωση, Μείωση, RNA, DNA. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, συνδεμένα 
γονίδια. Χρωματοσωματικές ανωμαλίες και αναδιατάξεις (Ελλείψεις, Διπλοποιήσεις, Μετατοπίσεις, 
Αναστροφές). Εισαγωγή στην γονιδιακή έκφραση (Μεταγραφή - Μετάφραση). Εισαγωγή στη 
Μοριακή Γενετική, Απομόνωση DNA, Ενδονουκλεάσες, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR), 
Μοριακοί Γενετικοί Δείκτες, Αρχές Χαρτογράφησης Γενωμάτων. Ευπλοειδία και Ανευπλοειδία. 
Γονότυπος, φαινότυπος. Αλληλεπιδράσεις Γονοτύπου - Γονοτύπου. Εξέλιξη. Εξωπυρηνική 
κληρονομικότητα. Εισαγωγή στη Γενετική πληθυσμών, Εισαγωγή στην ποσοτική γενετική, επίδραση 
παραγόντων περιβάλλοντος, Αρχές της γενετικής και κληρονομικότητας στη φυτική και ζωική 
παραγωγή. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεμελιώδης γνώσεις 
γενετικής, να αντιληφθεί την δομή και λειτουργία του κυττάρου ως μονάδα. 
Να κατανοήσει την δομή και λειτουργία του γενετικού υλικού ενός οργανισμού. 
Να γνωρίσει την χρήση και χρησιμότητα των μοριακών τεχνικών της γενετικής και πως αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άγριους και καλλιεργούμενους ή  εκτρεφόμενους πληθυσμούς. 
Επίσης να κάνει μια εισαγωγή στου νόμους και του κανόνες της Ποσοτικής και Πληθυσμιακής 
Γενετικής έτσι ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αντιληφθεί τις εφαρμογές της στην Γενετική Βελτίωση 
Φυτών ή Αγροτικών Ζώων, τα οποία είναι μαθήματα εξειδίκευσης των Κατευθύνσεων του 
Τμήματος που προαπαιτούν την επιτυχή περάτωση του μαθήματος της Γενετικής 
(προαπαιτούμενο). 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70-80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία. 

ΙΙ. Εκπόνηση Εργασίας (προαιρετική) (0-10%) 

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (20%) που περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις και ερωτήσεις. 

Βιβλιογραφία 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

«iGENETICS» Peter J. Russell Ι και ΙΙ, (ελλ. έκδοση), Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε., 
Αλεξανδρούπολη, 2009. 

«Εισαγωγή στη Γενετική», Λουκάς, Μιχαήλ Γ., Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε. 2000, ISBN: 960-351-298-2, 
Σελίδες: 732. 

«Κλασική και μοριακή γενετική», Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Δ., Εκδόσεις: Κυριακίδη Αφοί 
1992, ISBN: 960-343-192-3, Σελίδες: 702. 

«Εισαγωγή στη γενετική», Αλαχιώτης, Σταμάτης Ν., Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, 2005, ISBN: 960-
442-024-0, Σελίδες: 855. 

«Genetics-Γενετική», Stansfield, William D. (Μετάφραση: Φωλιάς, Ευθύμιος Δ.), Εκδόσεις: ΕΣΠΙ 
Εκδοτική, 1987, Σελίδες: 414. 

«Genes VIII», Lewin τόμοι Ι και ΙΙ, (ελλ. έκδοση), Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε., 
Αλεξανδρούπολη, 2004. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

Genetics 

Animal Genetics 

Genetics-Selection-Evolution 

Genome Research 

PlosOne 

PlosOne Genetics 

NatureGenetics.  



ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
Κωδικός: 600-190403 

Εξάμηνο: 4ο 

ΕβδομαδιαίεςΏρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμοί Χοιροστασίων, Βουστασίων, Αιγοπροβατοστασίων και 
Πτηνοτροφείων (αμελκτήρια, παρασκευαστήρια ζωοτροφών, εκκολαπτήρια, συστήματα διανομής 
τροφής - νερού, συλλογής ζωοκομικών προϊόντων, ρύθμιση των συνθηκών περιβάλλοντος κτιρίων, 
διαχείριση λυμάτων και λοιπός εξοπλισμός). Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμοί θερμοκηπίων. 
Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με 
βάση ζωοτεχνικά και γεωτεχνικά δεδομένα. Επιλογή θέσης, διάταξης κτιρίων και υλικών 
κατασκευής. Χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών για καταγραφή των ζώων με τα 
παραγωγικά δεδομένα τους, προγραμματισμός εργασιών, εξαγωγή αναφορών παραγωγικότητας, 
επίλυση καταρτισμού σιτηρεσίου. 

Constructions and equipment of Pig, Cattle, Sheep and goat, and poultry production facilities 
(milking systems, feed production units, hatcheries, feed and water distribution systems, control of 
indoor environmental conditions, waste management and other equipment). Constructions and 
equipment of greenhouse facilities. Design of livestock and greenhouse facilities, based on animal 
and agronomic specifications. Site selection, camp planning and material selection. Use of 
computers and software for animal and productive data recording, work scheduling, production 
report extraction and animal ration formation. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει του σπουδαστές ικανούς να: 
Αξιολογούν τις παραμέτρους και τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την 
κατασκευή αγροτικών (κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών  εγκαταστάσεων).  
Υπολογίζουν τον αριθμό και τον τύπο των απαιτούμενων διαφόρων τύπων κλωβών και κελιών 
σταβλισμού και λοιπού εξοπλισμού. Υπολογίζουν και αξιολογούν το σύστημα αερισμού και 
θέρμανσης κτηνοτροφικών και θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. 
Γνωρίζουν, αναφέρουν και περιγράφουν τις μεθόδους και τα συστήματα διαχείρισης λυμάτων. 
Σχεδιάζουν κατόψεις και τομές αγροτικών/ κτηνοτροφικών κτιρίων με τη χρήση αριθμητικής και 
γραφικής κλίμακας. 
Εξοικειωθούν στη χρήση προγραμμάτων για τη διαχείριση παραγωγικών ζώων. 
Εξοικειωθούν στη χρήση προγραμμάτων για τον καταρτισμό σιτηρεσίων. 

Αποτίμηση 



Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
ΝΙΚΗΤΑ - ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Χ.,2006. Κτηνοτροφικές κατασκευές :Εκδόσεις Γιαχούδη. 

ΧΑΡΩΝΗ Π. 1997. Βιοαέριο & Ενέργεια από Βιομάζα. Εκδόσεις: ΙΩΝ. Αθήνα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. 1997. Γραμμικό σχέδιο. Εκδόσεις: ΙΩΝ. Αθήνα. 

ΤΣΕΛΕΠΗ Ν. 1996. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Έκδοση: Σπύρος Σπύρου Ε.Ε. 
Αθήνα. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ. και Α. Σταμούλης 1991. ΑΡΜΕΧΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Αθήνα. 

ΒΑΒΙΖΟΥ Γ. 1995. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Εκδόσεις: ΕΛΚΕΠΑ. Αθήνα. 

ΚΥΡΙΤΣΗ Σ. 1995. ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ. Εκδόσεις: Σταμούλης Α. Αθήνα 

Παραδόσεις και σημειώσεις θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων. 

  



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-190404 

Εξάμηνο: 4ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοια, Σκοποί και Διάκριση της Λογιστικής. Μέθοδοι και Βιβλία της Λογιστικής. Λογαριασμοί και 
Λογιστικό Σχέδιο. Στοιχεία Γεωργικής Εκτιμητικής Αναγκαία για την Εκτίμηση της Αξίας Απογραφής 
των Περιουσιακών Στοιχείων της Γεωργικής Εκμετάλλευσης/Επιχείρησης. Γεωργική Απογραφή και 
Ισολογισμό. Η Απόσβεση στη Γεωργική Εκτιμητική και Λογιστική. Λογαριασμοί, Εγγραφές και 
Λογιστικό Έτος. Ο Ακολουθούμενος Τρόπος Λογιστικής Παρακολούθησης της Γεωργικής 
Εκμετάλλευσης. Ανάλυση και Ερμηνεία Γεωργικών Εγγραφών. Ανάλυση και Ερμηνεία Γεωργικών 
Λογαριασμών και  Υπολογισμός Οικονομικού Αποτελέσματος. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των φοιτητών να εκτιμούν την οικονομικότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων καθώς και τα αίτια που διαμορφώνουν την υφιστάμενη οικονομική 
τους θέση με απώτερο στόχο την υπόδειξη τρόπων βελτίωσης αυτής. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να  γνωρίζουν και να 
αναλύουν τις μεθόδους της Γεωργικής Λογιστικής, να προσδιορίζουν την κεφαλαιακή κατάσταση 
της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης, να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα 
τεχνικοοικονομικά δεδομένα των διαφόρων κλάδων και μέσων παραγωγής της γεωργικής 
εκμετάλλευσης/επιχείρησης και των δοσοληψιών αυτής, να υπολογίζουν τα οικονομικά 
αποτελέσματα που απορρέουν από τη λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να διαπιστώνουν 
την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και να εξακριβώνουν τα 
αίτια αυτής. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη  

Θεωρία (Διαλέξεις) και στις Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  



 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
Ahearn C.  Mary and  Utpal Vasavada (1992). “Costs and Returns for Agricultural Commodities” 
Advances in Concepts and Measurement Westview Press 

Κιτσοπανίδης Γεώργιος Ι.,(2007), «Γεωργική Λογιστική και Εκτιμητική- Αρχές και Εφαρμογές. Με 
αριθμητικό παράδειγμα λογιστικής παρακολούθησης και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης γεωργικής 
εκμετάλλευσης», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη. 

Μαρτίκα –Βακιρτζή Μ. & Δημητριάδου Ε. (2007),  «Λογιστική Παρακολούθηση Τύπων Αγροτικών  
Εκμεταλλεύσεων»,  Εκδόσεις Γράφημα,  Θεσσαλονίκη. 

Needles B .,  Powers M .,  Crosson S. (2016), «Εισαγωγή στη Λογιστική»,1η  Ελληνική  Έκδοση,  
BrokenHillPublishers LTD , Κύπρος.  

Παπαναγιώτου Ε.(2008), «Οικονομική Ζωικής Παραγωγής», Εκδόσεις Γράφημα,  Θεσσαλονίκη.  

Παπαναγιώτου Ε. (2010), «Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων», Εκδόσεις Γράφημα,  
Θεσσαλονίκη.  

Τσουκαλάς Σ., (2010), «Λογιστική Επιχειρήσεων, Τροφίμων και Γεωργίας» Εκδόσεις Στοχαστής,  
Αθήνα. 

Φίλιος Β. (2007), «Ο Οικονομικός Λογισμός των Γεωργικών – Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων και 
των Αγροτοβιομηχανικών Συνεταιρισμών», Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ.  



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-190405 

Εξάμηνο: 4ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Φυσιολογία του κυττάρου, Υγρά του σώματος και ομοιόσταση, Φυσιολογία μυικού συστήματος, 
Νευρικό σύστημα (εγκεφαλονωτιαίο και αυτόνομο νευρικό σύστημα), Aντανακλαστικά, Αισθητήρια 
όργανα, λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ενδοκρινικό σύστημα, ορμόνες, φυσιολογικές 
ιδιότητες των ορμονών, Κυκλοφορικό σύστημα και λειτουργία του, Αναπνευστικό σύστημα και 
λειτουργία του, Πεπτικό σύστημα και λειτουργία του, Ουροποιητικό σύστημα και λειτουργία του, 
Γεννητικό σύστημα αρσενικού και θηλυκού ζώου και λειτουργία αυτών, Φυσιολογία του πλακούντα 
και του μαστού, Θερμορύθμιση στο ζωικό οργανισμό. 

Cell physiology. Body water and homeostasis. Physiology of muscle system. Nervous system. 
Reflexes. Sensual organs. Function of nervous system. Endocrine system, hormones, physiological 
action of hormones. Physiology of circulatory system. Physiology of respiration system.  
Reproductive system of male and female and its function. Physiology of placenta and udder. 
Physiology of renal system. Digestive system and its function. Thermoregulation in animals. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποτελεί μέρος των μαθημάτων γενικών γνώσεων. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στη 
γνώση της λειτουργίας του ζωικού οργανισμού. Περιλαμβάνει  τις λειτουργίες των κυττάρων, των 
οργάνων, των οργανικών συστημάτων και του οργανισμού των αγροτικών ζώων. Στη συνέχεια 
παρέχει τις σημαντικότερες λειτουργικές διαφορές στα διάφορα είδη των ζώων αυτών. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα γνωρίζει:  

•Τη λειτουργία του ζωικού οργανισμού.  

•Τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ όμοιων οργάνων διαφορετικών ειδών ζώων.  

•Τις σχέσεις των διαφόρων οργάνων και οργανικών συστημάτων μεταξύ τους. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 



- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Κάτανος, Ι., Σκαπέτας, Β., 2015. Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 
Θεσσαλονίκη. 

2. Σμοκοβίτης, Αθ., 2010. Φυσιολογία. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη ΑΕ. 

3. Reece, O.W., 2015. Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία Ζώων. 

4. Frandson, R.D., 1986. Anatomy and Physiology of Farm Animals, Lea and Febiger, Philadelphia. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. AnimalPhysiology.  

https://www.dovepress.com/open-access-animal-physiology-archive87 

2. JournalofAnimalPhysiologyandAnimalNutrition. 

 https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390396.  



ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Κωδικός: 600-190001 

Εξάμηνο: 3ο, 5ο, 7ο, 9ο  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στην  επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα στη θεωρία και στην πράξη. 
Επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών. Μορφές 
επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά επιχειρηματιών. Αρχές κοστολόγησης και στοιχεία λογιστικής. 
Χρηματοδότηση. Στοιχεία φορολογικού συστήματος. Επιχειρηματικός σχεδιασμός – Επιχειρηματικά 
σχέδια. Χαρακτηριστικά επιτυχημένης επιχείρησης. Παραδείγματα καλών πρακτικών στον αγροτικό 
τομέα στην Ελλάδα και στον κόσμο. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν βασική 
οικονομική σκέψη και ερεθίσματα για βαθύτερη σπουδή των δραστηριοτήτων της αγροτικής 
επιχείρησης (γεωργική εκμετάλλευση, επιχείρηση εμπορίας εφοδίων και προϊόντων, αγροτική 
μεταποιητική επιχείρηση) από διοικητική άποψη για την αποτελεσματική ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να 
εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις γνώσεις και βασικές έννοιες και αρχές της διοίκησης και 
οικονομίας και να αποκτήσουν τα θεμέλια ώστε να είναι ικανοί να αναπτύξουν αποτελεσματικά την 
επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

1.Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουνΕρωτήσεις-Ασκήσεις  Σύντομης  Ανάπτυξης (100%) 

2. Προαιρετικές γραπτές εργασίες και ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογίζονται 
μέχρι 20% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

AlainFayolle (2019), Επιχειρηματικότητα "Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ, 
Θεσσαλονίκη  

Βασιλειάδης Λ.(2017), Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Εκδόσεις, ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 



ΒΑΛΒΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΒΛΙΑΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, (2019), Καινοτομία Επιχειρηματικού 
Προτύπου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ  

Κώτσιος Παναγιώτης (2019),  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Εκδόσεις Κώτσιος Παναγιώτης 

ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) (2012), Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΕ 

Πετράκης Παναγιώτης (2008), Η Επιχειρηματικότητα,  QUAESTOR ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

Σουμπενιώτης Δημήτριος, Ταμπακούδης Ιωάννης, (2019), Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 
Εκδόσεις, ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., Αθήνα  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-190002 

Εξάμηνο: 3ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Από τα μόρια στο κύτταρο και τους πολυκύτταρους οργανισμούς. Τα στοιχεία C, H, O, N. Ιεραρχία 
της μοριακής οργάνωσης του κυττάρου. Νερό και Ιδιότητες. Πρωτογενή Βιομόρια. Βιολογικά 
Μακρομόρια. Ζωικός ιστός, Όργανα, Συστήματα και Λειτουργίες. – Δομή και λειτουργία του 
ευκαρυωτικού κυττάρου. Κυτταρική Θεωρία. Γενικά χαρακτηριστικά των ευκαρυωτικών κυττάρων. 
Δομή και σύσταση των βιολογικών μεμβρανών. Λειτουργικότητα πλασματικής μεμβράνης. 
Μεταφορά ουσιών διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης (Διάχυση, Παθητική Μεταφορά, Ώσμωση, 
Ενεργός Μεταφορά, Ενδοκύττωση, Εξωκύττωση). Επικοινωνία Κυττάρων. Κυτταροπλασματικά 
Συστήματα Μεμβρανών - Δομή και Λειτουργία. Ενδοπλασματικό Δίκτυο. Συστήματα Golgi. 
Λυσοσώματα. Οργανίδια και Ενέργεια. Μιτοχόνδρια - Δομή και Λειτουργία. Πυρήνας. Ριβοσώματα. 
Υπεροξυσώματα. Κενοτόπια. Κυτταροσκελετός. Κυτταροσκελετός. Παραδείγματα νοσημάτων που 
συνδέονται με δυσλειτουργίες των κυτταρικών οργανιδίων. – Γενετική: Χρωμόσωμα, επιχιασμός. 
Μίτωση, μείωση, κυτταρικός θάνατος, νόμοι του Mendel, φυλοκαθορισμός, πολλαπλά 
αλληλόμορφα γονίδια, μεταλλάξεις, ανευπλοειδίες, ευπλοειδίες. Μοριακή Γενετική: Βιοσύνθεση 
DNA. Επιδιόρθωση DNA. Βιοσύνθεση RNA. Βιοσύνθεση πρωτεϊνών. Γενετικός κώδικας. Γενετική 
μηχανική. – Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί, Ιοί, Prions. Ευβακτήρια. Δομή και λειτουργία, 
Ποικιλότητα Μεταβολισμού. Αρχαία. Ιοί: Δομή Ιών, Διπλασιασμός Ιών, Κύκλοι Ζωής 
Βακτηριοφάγων, Ιοί Ζώων. Prions. – Εισαγωγή στο μεταβολισμό σε κυτταρικό επίπεδο. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τηδομή, τον τρόπο λειτουργίας του ζωικού κυττάρου, τη 
διακυτταρική επικοινωνία και τις ιδιότητες των ζωικών ιστών. Γνωριμία με τα φαινόμενα της 
κληρονομικότητας και μελέτη των νόμων που τη διέπουν (γενετική). Εξοικείωση με το γενετικό 
κώδικα και τη γενετική μηχανική. Εισαγωγή των φοιτητών στο μεταβολισμό του ζωικού κυττάρου. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



1. Αλεξανδρή-Χατζηαντωνίου, Ε., 2017. Βιολογία. 2η Έκδοση. Εκδότης UNIBOOKS ΙΚΕ, ISBN 978-
618-530-448-5. 

2. Campbell, N., Reece, J., κ.ά., 2010. Βιολογία Τόμος Ι. Εκδότης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
– Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 978-960-524-306-7. 

3. Simon, E.J., Dickey, J.L., Reece, J.B., Hogan, K.A., 2018. Campbell’s Βασικές Αρχές Βιολογίας. 1η 
Έκδοση. Εκδότης BrokenHillPublishersLtd., ISBN 978-992-556-312-8. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Biology –https://www.mdpi.com/journal/biology. 
2. Biology Letters –https://royalsocietypublishing.org/journal/rsbl. 
3. Journal of Biology –https://jbiol.biomedcentral.com/. 
4. Journal of Molecular Biology –https://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-biology. 
5. Nature Cell Biology –https://www.nature.com/ncb/. 
6. PLOS Biology –https://journals.plos.org/plosbiology/.  



ΓΕΩΡΓΙΚΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΤΟΝΚΟΣΜΟ 
Κωδικός: 600-190003 

Εξάμηνο: 3ο, 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Οι απαρχές της γεωργίας, η πρώτη γεωργική επανάσταση και η διαμόρφωση των γεωργικών 
συστημάτων, Η προβιομηχανική γεωργία στην Ευρώπη, Η δεύτερη γεωργική επανάσταση και οι 
τεχνολογικές αλλαγές, Η ευρωπαϊκή γεωργία από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως τον 
2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, Η γεωργία από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ως σήμερα, Η τρίτη γεωργική 
επανάσταση, Τα γεωργικά συστήματα στο χώρο της δυτικής Ευρώπης, του Νέου Κόσμου και της 
μεσογειακής ζώνης, Η γεωργία των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (πρώην 
σοσιαλιστικών χωρών), Οι προκλήσεις της σημερινής γεωργίας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες της εξέλιξης της γεωργίας και 
της διαμόρφωσης των γεωργικών συστημάτων στον κόσμο και στην Ελλάδα. 

Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί να περιγράφουν τις φάσεις από 
τις οποίες πέρασε η παγκόσμια γεωργία από την γέννησή της έως τις μέρες μας, να περιγράφουν 
και αναλύουν τις τρεις γεωργικές «επαναστάσεις» και τις τεχνολογικές αλλαγές που τις συνόδεψαν, 
καθώς και τις συνέπειές τους στην οργάνωση και εξέλιξη των αγροτικών κοινωνιών,  να αναλύουν 
τα γεωργικά συστήματα στον κόσμο και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους, να περιγράφουν και 
αναλύουν τις φάσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας στη διάρκεια του 20ου αιώνα, να αναλύουν τα 
σύγχρονα γεωργικά συστήματα στον κόσμο, να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις της γεωργίας του 
μέλλοντος. 

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές μελλοντικούς αναλυτές και συμβούλους 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη γεωργία.  

Αποτίμηση 
Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύνθεσης γνώσεων, 
ερωτήσεις κρίσεως (60%) 

Παρουσίαση εργασιών (με powerpoint) (20%) 

Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα, συμμετοχή στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, συνθετική 
ικανότητα  (20%) 

Βιβλιογραφία 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- Γιδαράκου Ι., 2017, Γεωργία και Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 
- Davidova S. and Thomson K., 2014, Family Farming in Europe: Challenges and prospects in 

depth analysis. Directorate General for Internal Policies. Policy Department B: Structural and 
Cohesion Policies. Agriculture and Rural Development.  

- Dixon J., Gibbon D. and Gulliver A., 2001, Farming Systems and Poverty – Improving farmers’ 
livelihood in a changing world, FAO and World Bank, Rome, Italy.  

- Λαμπριανίδης Λ., 2002, Οικονομική Γεωγραφία – Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά 
Παραδείγματα, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα. 

- Μαζουαγιέ Μ. και Ρουντάρ Λ., 2005, Ιστορία των Γεωργιών του Κόσμου, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα. 
- SarrisA., Doucha T. nadMathijs E., 1999, Agricultural Structuring in Central ans Eastern Europe, 

European Review of Agricultural Economics, Vol. 26(3), pp. 305-329. 
- Σκορδίλη Σ. και Λυμπεράκη, Α., 2019, Οικονομική Γεωγραφία: Οι Νέες Συντεταγμένες του 

Παγκόσμιου Χάρτη της Χωροθέτησης και Χωρικής Οργάνωσης της Οικονομικής 
Δραστηριότητας, Αθήνα: Κριτική. 

Διεθνή Περιοδικά 

- Agricultural Systems, https://www.journals.elsevier.com/agricultural-systems 
- Journal for Farming Systems,  https://ufdc.ufl.edu/UF00071921/00003  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Κωδικός: 600-190004 

Εξάμηνο: 3ο, 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοιες διαχείρισης και εκμηχάνιση της γεωργίας. Απόδοση των γεωργικών μηχανημάτων. 
Απόδοση χειριστών. Καλλιεργητικές εργασίες. Κόστος χρήσης και έμμεσο κόστος γεωργικών 
μηχανημάτων. Επιλογή Γεωργικού Ελκυστήρα. Επιλογή γεωργικών μηχανημάτων. Αντικατάσταση 
και επιλογή μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων. Επιλογή συστήματος διαχείρισης 
γεωργικών μηχανημάτων. ΔιαχείρισηγεωργικώνμηχανημάτωνστηνΕλλάδα. 

Agriculture mechanization and management. Farm equipment efficiency. Operator’s measurement 
capacity. Management and selection process in agricultural machinery. Methods of management 
and ways of selection in agricultural machines to achieve reduction in operating costs in a farm. 
Analysis in economic parameters for selecting various types of the appropriate agricultural 
machinery equipment for farm enterprises. Understand the procedure to combine successfully 
existing machinery equipment and predict the optimal replacement time in farm equipment. 
Management of farmmachines in Greece. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές βασικών γνώσεων 
ορθής διαχείρισης και επιλογής γεωργικών μηχανημάτων. Να κατανοήσουν τον ορθολογικό 
συνδυασμό των συντελεστών της παραγωγής, όσων αφορά τα γεωργικά μηχανήματα με κύριο 
σκοπό την υψηλή καθαρή πρόσοδο. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις έννοιες της εκμηχάνισης της 
γεωργίας, της διαχείρισης και της απόδοσης των γεωργικών μηχανημάτων, να αναλύουν και να 
υπολογίζουν, κάνοντας χρήση βασικών τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, την επιλογή του 
αριθμού, του τύπου και του μεγέθους των γεωργικών μηχανημάτων, να συνδυάζουν τα νέα 
γεωργικά μηχανήματα με τα ήδη υπάρχοντα μιας επιχείρησης και να προτείνουν την ορθολογική 
χρήση και την επιτυχή αντικατάσταση αυτών όταν τελειώσει η οικονομική τους ζωή, και τέλος να 
επιλύουν προβλήματα διαχείρισης που αφορούν την ορθή οικονομική χρήση των γεωργικών 
μηχανημάτων. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην Αγγλική. 

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, 
σύνθεσης γνώσεων των Διαλέξεων (70%) και (30%) των Εργαστηριακών Ασκήσεων και των 
Ασκήσεων Πράξης. 



Τα κριτήρια και οι βαθμοί αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Τσατσαρέλης Κ.Α., 2006 «Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων». Εκδόσεις Γιαχούδη 
2. Hunt D., 2001 «Farm power and machinery management» Iowa State Press. Ames. Iowa 
3. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2011 «Γεωργικοί Ελκυστήρες». Εκδόσεις Γιαχούδη. 
4. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2000 «Αρχές μηχανικής κατεργασίας του εδάφους και σποράς» Εκδόσεις 

Γιαχούδη - 
5. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2003 «Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων» Εκδόσεις Γιαχούδη 
6. Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) -http://egme.gr/ 
7. American_Society_of_Agricultural_Engineers – 

https://elibrary.asabe.org/toc_landing.asp?conf=t1 
8. Biosystems Engineering - http://www.journals.elsevier.com/biosystems-engineering 
9. CAB Abstracts -https://www.ebscohost.com/academic/cab-abstracts 
10. International Journal of Agronomy - http://www.hindawi.com/journals/ija/ 
11. Agricultural Engineering International: CIGR Journal - 

http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral  



ΙΠΠΟΤΡΟΦΙΑ 
Κωδικός: 600-190005 

Εξάμηνο: 3ο, 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Καταγωγή-Εξέλιξη, Ταξινόμηση-ονοματολογία, Ιπποτροφία παγκόσμια και στην Ευρώπη, 
Ιπποτροφία στην Ελλάδα, Σημασία των ιπποειδών, Ίπποι ιππασίας, Ιππικά αθλήματα, Διάπλαση των 
χώρων του σώματος, Πηγές γενικής εκτίμησης του ίππου, Βηματισμοί του ίππου, Εκτίμηση 
θρεπτικής κατάστασης, Σωματομετρήσεις, Χρωματισμοί, Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά, Τρόπος 
παρατήρησης των δοντιών του ίππου, Μεταβολές των δοντιών του ίππου ανάλογα με την ηλικία, 
Γενική κατάταξη των φυλών των ίππων, Ελληνικές φυλές ίππων, Φυλές ίππων Ανατολικού 
(θερμόαιμου) τύπου, Φυλές ίππων Δυτικού (ψυχρόαιμου) τύπου, Φυλές ίππων ημίαιμου τύπου, 
Ενήβωση-ηλικία αναπαραγωγής, Οιστρικός Κύκλος, Ζώα κατάλληλα για αναπαραγωγή, Φυσική 
οχεία ή επίβαση, Τεχνητή σπερματέγχυση, Περιποίηση εγκύων φοράδων, Διατροφή εγκύων 
φοράδων, Πρώτες φροντίδες νεογέννητου πώλου, Θηλασμός – Πρωτόγαλα, Διατροφή των ίππων 
κατά κατηγορία, Υγιεινή του δέρματος (ιπποκομία), Περιποίηση οπλών και πετάλωση, Μεταφορά 
ίππων, Ιπποστάσια, Προγράμματα εμβολιασμών και αποπαρασιτώσεων, Ταξινόμηση και 
χαρακτηριστικά του όνου, Φυλές όνων, Αναπαραγωγή, διατροφή και διατήρηση του όνου, 
Μορφολογικά χαρακτηριστικά του ημιόνου, Τύποι ημιόνων, Αναπαραγωγή, διατροφή και 
διατήρηση του όνου. 

Origin-Evolution, Classification-nomenclature, Horse farming worldwide and in Europe, Horse 
farming in Greece, Importance of equidae, Horseback riding, Equestrian sports, Shape of body 
spaces, Sources of general evaluation of the horse, Steps of the horse, Assessment of nutritional 
status, Body measurements, Colors, Special Features, How to observe a horse's teeth,  Changes in 
the horse's teeth depending on age, General classification of horse breeds, Greek horse breeds, 
Eastern (warm-blooded) type horse breeds, Western (cold-blooded) type horse breeds, Half-blood 
type horse breeds, Update-age of reproduction, Oestrus Cycle, Animals suitable for breeding, 
Natural boats or boarding, Artificial insemination, Care of pregnant mares, Nutrition of pregnant 
mares, First care of a newborn baby, Breastfeeding – Colostrum, Nutrition of horses by category, 
Skin hygiene (horse breeding), Hoof care and horseshoe, Transport of horses, Horsepower, 
Vaccination and deworming programs, Classification and characteristics of the donkey, Donkey 
breeds, Reproduction, nutrition and maintenance of the unique, Morphological characteristics of the 
mule, Types of mules, Reproduction, nutrition and maintenance of the unique. 

Στόχοι Μαθήματος 
Χαρακτηριστικά του μαθήματος 

Το μάθημα της Ιπποτροφίας επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις σχετικά με 
την εκτροφή των ιπποειδών. Από ζωοτεχνική άποψη, ο φοιτητής επικεντρώνεται στην απόκτηση 
θεωρητικά και πρακτικά γνώσεων στην εκτροφή, στις φυλές, στην αναπαραγωγή, στη διατροφή, 
στην υγιεινή του δέρματος (ιπποκομία), στην περιποίηση των οπλών και στη μεταφορά των ίππων. 



Μαθησιακά αποτελέσματα 

Δεξιότητες-Ικανότητες 

Οι απόφοιτοι από πρακτική άποψη θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους: σε μικρές και 
μεσαίες εκτροφές ως μέλη της κύριας ομάδας που ασχολείται με τη ζωοτεχνική διαχείριση της 
εκμετάλλευσης. Θα μπορούν να εφαρμόσουν αξιόπιστα την εμπειρία τους και να επιλύουν 
προβλήματα που θα προκύπτουν στην εκτροφή. Θα είναι σε θέση να επιλύουν σύνθετα και 
απρόβλεπτα προβλήματα και, όπου χρειάζεται, θα μπορούν να ζητάνε εξειδικευμένη 
επαγγελματική βοήθεια. Θα είναι ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις για την υλοποίηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου και να λειτουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στην εκτροφή των 
ιπποειδών. 

Απόφαση 

Οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες, 
καθώς και την απόδοση και τις ικανότητες των μελών της ομάδας τους. Θα είναι ικανοί να 
καθοδηγήσουν εξειδικευμένες ομάδες στην εκτροφή ίππων και να είναι υπεύθυνοι για τις εργασίες 
που εκτελούνται. Θα μπορούν να ελέγχουν έργα που περιλαμβάνουν εργασίες όπως ο 
προγραμματισμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και να εκφράζουν τη γνώμη τους. Ο απόφοιτος θα 
μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλοντα εργασίας που εν μέρει μπορεί να αλλάξουν και να 
προσαρμόζεται εύκολα. Επίσης, θα έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται έργα και δραστηριότητες 
που υπόκεινται σε απρόβλεπτες συνθήκες. Εφαρμόζοντας τις γνώσεις που θα αποκτήσουν θα έχουν 
την ικανότητα να δίνουν δημιουργικές λύσεις σε οποιαδήποτε προβλήματα θα προκύπτουν. 

Επικοινωνία 

Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες και να δίνουν λύσεις σε 
προβλήματα τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. Θα μπορούν να 
παρουσιάσουν και να δικαιολογήσουν την άποψη τους σχετικά με την εκτροφή των ίππων η οποία, 
από την άλλη πλευρά, θα αντιπροσωπεύει και την άποψη των μελών της ομάδας με την οποία 
συνεργάζονται. Θα είναι ικανοί να κάνουν τις παρουσιάσεις τους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
οπτικοακουστικά μέσα. 

Course features 
The Horse Breeding course allows students to acquire special knowledge about horse breeding. 
From a zootechnical point of view, the student focuses on the acquisition of theoretical and practical 
knowledge in breeding, breeding, reproduction, nutrition, skin hygiene (horse breeding), hoof care 
and horse transport. 
 
Learning results 
Skills-Abilities 
Graduates from a practical point of view will be able to apply their knowledge: in small and medium 
farms as members of the main group dealing with the zootechnical management of the holding. 
They will be able to reliably apply their experience and solve problems that will arise in breeding. 
They will be able to solve complex and unforeseen problems and where necessary they will be able 
to seek specialized professional help. They will be able to use the knowledge to implement the 
business plan and run their own business in equine breeding. 
 
Decision 
Graduates will be able to evaluate and develop their personal skills, as well as the performance and 
skills of their team members. They will be able to guide specialized teams in horse breeding and be 
responsible for the work performed. They will be able to control projects that include tasks such as 
planning, organizing, implementing and expressing their opinion. The graduate will be able to 



operate in work environments that are partially changeable and easily adaptable. It will also have 
the ability to manage projects and activities that are subject to unforeseen circumstances. Applying 
the knowledge they will acquire they will have the ability to give creative solutions to any problems 
that may arise. 
 
Contact 
Graduates will be able to share information, ideas and provide solutions to problems to both 
specialized and non-specialized audiences. They will be able to present and justify their view on 
horse breeding which, on the other hand, will also represent the view of the members of the team 
with which they work. They will be able to make their presentations using the appropriate 
audiovisual media. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 

ΙΙ. Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων και εκπόνηση Εργασίας (20%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Ζαφράκας, Απ., 2007. Ο Ίππος και η Εκτροφή του. Εκδοτικός Οίκος Κυριακίδη ΑΕ, ISBN 960-343-
066-8. 

2. Αρσένος, Γ., 2011. Ιπποτροφία. Εκδότης Εκδόσεις Α. Τζιόλα& Υιοί ΑΕ 2011, ISBN 978-960-418-
361-6. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Journal of Equine Veterinary Science 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07370806. 

  



ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 
Κωδικός: 600-190006 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Χημική σύσταση και δομή των κυττάρων – βακτηριακά κύτταρα, ευκαρυωτικά κύτταρα, ζωικά 
κύτταρα, φυτικά κύτταρα. Αμινοξέα. Πεπτιδικός δεσμός. Πρωτεΐνες – λειτουργίες, διαλυτότητα, 
προσδιορισμός, δομή και μετουσίωση των πρωτεϊνών. Ένζυμα – Συμπαράγοντες, συνένζυμα και 
προσθετικές ομάδες. Στρατηγικές κατάλυσης. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, επίδραση του pH, 
θερμοκρασίας. Ενζυμική παρεμπόδιση. Αλλοστερικά ένζυμα. Στρατηγικές ρύθμισης των ενζύμων 
και των πρωτεϊνών. Υδατάνθρακες, δομή και ονοματολογία των υδατανθράκων. Απλά σάκχαρα, 
αντιδράσεις απλών σακχάρων. Ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. Λιπίδια, λιπαρά οξέα, τρι-
ακυλογλυκερόλες, φωσφολιπίδια, γλυκολιπίδια. Βιταμίνες. Διάκριση με βάση τη διαλυτότητα στο 
νερό. Βιταμίνες – προβιταμίνες – ενώσεις με βιταμινική δράση. Απώλειες βιταμινών. Λειτουργίες 
των βιταμινών. Κυτταρικές μεμβράνες και διαμεμβρανική μεταφορά. Λιπιδικήδιπλοστιβάδα. 
Μεμβρανική μεταφορά (αντλία νατρίου-καλίου). Μεταφορά με κυστίδια. Κυτταρική επικοινωνία – 
ορμόνες. Μεταβίβαση σήματος. Ενδοκρινής επικοινωνία. Παρακρινής επικοινωνία. Αυτοκρινής 
επικοινωνία. Νευρωνική επικοινωνία. Επικοινωνία που εξαρτάται από επαφή. Μοριακοί 
μηχανισμοί μεταβίβασης σήματος. Ορμόνες – ινσουλίνη, γλυκαγόνη – επινεφρίνη. Μεταβολισμός. 
Μεταβολικές οδοί. Κύκλος κιτρικού οξέος. Φωτοσύνθεση. Οξειδωτικήφωσφορυλίωση.  

Chemical composition and structure of cells – bacterial cells, eukaryotic cells, animal cells, plant cells. 
Amino acids. Peptide bond. Proteins – functions, solubility, determination, structure and 
denaturation of proteins. Enzymes – Co-factors, coenzymes and prosthetic groups. Catalysis 
strategies. Kinetic of enzymatic reactions, pH effect, temperature. Enzymatic inhibition. Allosteric 
enzymes. Enzyme and protein regulation strategies. Carbohydrates, structure and nomenclature of 
carbohydrates. Simple sugars, simple sugar reactions. Oligosaccharides and polysaccharides. Lipids, 
fatty acids, tri-acyl glycerols, phospholipids, glycolipids. Vitamins. Distinction based on water 
solubility. Vitamins – provitamins – compounds with vitamin action. Vitamin losses. Vitamin 
functions. Cell membranes and transmembrane transport. Lipid bilayer. Membrane transport 
(sodium-potassium pump). Vesical transfer. Cellular communication – hormones. Signal 
transmission. Endocrine communication. Temporary communication. Self-communication. Neuronal 
communication. Contact-dependent communication. Molecular signal transmission mechanisms. 
Hormones – insulin, glucagon – epinephrine. Metabolism. Metabolic pathways. Citric acid cycle. 
Photosynthesis. Oxidative phosphorylation. 

ΣτόχοιΜαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη βιοχημεία του κυττάρου. 



Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Καλογιάννης, Στ., 2017. Εισαγωγή στη Βιοχημεία. Εκδόσεις Α. Τζιόλα& Υιοί ΑΕ, ISBN 978-960-
418-722-5. 

2. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Gatto, G.J.Jr., Stryer, L., 2017. Βιοχημεία. Εκδότης Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 978-960-524-495-8. 

3. Nelson, D.L., Cox, M.Μ., 2018. Lehninger’sΒασικέςΑρχέςΒιοχημείας. Εκδότης Broken Hill 
Publishers Ltd., ISBN 978-992-556-320-3. 

4. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., 2018. 
ΒασικέςΑρχέςΚυτταρικήςΒιολογίας. Εκδότης Broken Hill Publishers Ltd., ISBN 978-996-327-425-
3. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

1. Annual Review of Biochemistry – https://www.annualreviews.org/journal/biochem. 
2. Biochemistry – https://pubs.acs.org/journal/bichaw. 
3. Biochemistry and Chemical Biology – https://elifesciences.org/subjects/biochemistry-chemical-

biology?gclid=EAIaIQobChMInbDm-rbb5gIVCVXTCh376g9bEAAYAiAAEgJPLPD_BwE. 
4. Nature Biochemistry – https://www.nature.com/subjects/biochemistry.  



ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Κωδικός: 600-190007 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Βασικές έννοιες στο γεωργικό πειραματισμό. Πειραματα στον αγρό, στο θερμοκήπιο και στο 
εργαστήριο. Πειραματικά Σχέδια (πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο, πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο 
σε ομάδες, σχέδιο λατινικού τετραγώνου, παραγοντικά πειράματα σε διάταξη ομάδων με υπό-
ομάδες). Ανάλυση παραλλακτικότητας. Συλλογή δεδομένων, στατιστική ανάλυση, συγκρίσεις 
μέσων όρων. Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Αλληλεπιράσεις: ανάλυση, ερμηνεία, συγκρίσεις μέσων 
όρων. Εισαγωγή στη γραμμική συσχέτιση. Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. 
Μετασχηματισμοί δεδομένων. Μεθοδολογία εγκατάστασης γεωργικών πειραμάτων. Επίδειξη 
χρήσης στατιστικών πακέτων. Πρακτική άσκηση σχεδιασμού πειραμάτων στον αγρό. 
Παραδείγματα, εφαρμογές. 

Στόχοι Μαθήματος 
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είνα σε θέση: 

 Να γνωρίζουν τις διαδικασίες για τη σχεδίαση, εκτέλεση, ανάλυση και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων των κατηγοριών πειραμάτων που αφορούν στις Γεωπονικές επιστήμες. 

 Να αξιολογήσουν την επίδραση πειραματικών επεμβάσεων στον αγρό, στο θερμοκήπιο και 
στο εργαστήριο.  

 Να κατανοήσουν τη διαδικασία και να εφαρμόσουν το κατάλληλο πειραματικό σχέδιο, να 
συνδυάσουν τα δεδομένα που θα συλλέξουν για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 
επίδραση των διαφόρων πειραματικών συνθηκών (επεμβάσεις, μεταχειρίσεις ή αγωγές).  

 Να εφαρμόζουν στη πράξη κατάλληλη στατιστική ανάλυση των δεδομένων για την 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία:  
- Ερωτήσεις  (σύντομης) ανάπτυξης. 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
- Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και     κριτική σκέψη  
 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση 
Αξιολόγηση στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων και γραπτή τελική εξέταση στην ύλη του 
εργαστηρίου 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Φασούλας, Α.Κ. 2008. Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής, ISBN: 978-960-6859-06-9 
Θεσσαλονίκη: Άγις – Σάββας Δ. Γαρταγάνης. 

 Καλτσίκης Π. 1997. Γεωργικός Πειραματισμός – Απλά Πειραματικά Σχέδια, ISBN: 960-351-138-
2, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. 

 Ταμπάκης Νικόλαος, Χάψα Ξανθίππη. 2013. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ISBN: 978-960-8065-
97-0, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ – Ιωάννης Μάρκου & Υιός.  

 Μιχαηλίδης, Ζ. 2007. Βιομετρία-Γεωργικός Πειραματισμός. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 
 Steel, D.A., Torrie, J.H., Dickey, D.A. 1996. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical 

Approach Subsequent Edition by Robert G McGraw-Hill College (May 1, 1996). 
 Little, T.M., Hills, F.J. 1978. Agricultural Experimentation: Design and Analysis ISBN: 978-0-471-

02352-4, Wiley. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:  

 Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, Springer 
 Field crop research, ISSN: 0378-4290 
 Agronomy Journal, Online ISSN: 1435-0645 
 Crop Science, Online ISSN: 1435-0653.  



ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
Κωδικός: 600-190008 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία και φυλές σκύλου και γάτας. Εξωτερική μορφολογική 
διάπλαση, ανατομία και φυσιολογία σκύλου και γάτας. Εκτροφή, διατροφή, αναπαραγωγή, 
νοσήματα και πρόληψη, και συμπεριφορά των ζώων συντροφιάς με έμφαση το σκύλο και τη γάτα. 

Classification, origin, nomenclature and breeds of dogs and cats. External morphological 
conformation, anatomy and physiology of dogs and cats. Husbandry, feeding, reproduction, diseases 
and prevention, behaviour of companion animals with emphasis to dog and cat. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις 
σχετικά με την εκτροφή των ζώων συντροφιάς και της χρησιμότητάς τους για τον άνθρωπο. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις στους τομείς που αφορούν την 
ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία, τις φυλές σκύλου και γάτας, την εξωτερική μορφολογική 
διάπλαση, την ανατομία και φυσιολογία, την εκτροφή, τη διατροφή, την αναπαραγωγή, τα 
νοσήματα και πρόληψη, καθώς και τη συμπεριφορά των ζώων συντροφιάς με έμφαση το σκύλο και 
τη γάτα. Οι φοιτητές με το παρόν μάθημα θα είναι ικανοί να αξιοποιήσουν τις γνώσεις για την 
υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου και να λειτουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στην εκτροφή 
των ζώων συντροφιάς. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Τσερβένη-Γούση, Α., 2011. Φυλές και Εκτροφή Σκύλου και Γάτας. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα 
και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-960-357-102-5. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–328. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

1. Animal Feed Science and Technology – 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 

2. Animal Reproduction Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320. 



3. Applied AnimalBehaviour Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681591. 
4. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition– 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439.  



ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
Κωδικός: 600-190009 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ζωολογική ταξινόμηση, είδη και φυλές των μελισσών. Κοινωνία των μελισσών. Μορφολογία, 
Ανατομία και Φυσιολογία των μελισσών. Φωλιά της μέλισσας. Διατροφή της μέλισσας. Κοινωνική  
συμπεριφορά των μελισσών. Σμηνουργία, Γενετική Βελτίωση των μελισσών. Μέλισσα και 
περιβάλλον. Μελισσοκομικά φυτά και δηλητηριώδη φυτά για τις μέλισσες. Μελισσοκομικός 
εξοπλισμός. Μελισσοκομικοί χειρισμοί. Παραγωγή βασιλισσών. Προϊόντα της κυψέλης. Ασθένειες 
και εχθροί μελισσών. Δηλητηριάσεις μελισσών από γεωργικά φάρμακα. 

Zoologicaltaxonomy, beespecies and beebreeds. Honey bee society. Morphology, anatomy and 
physiology of honey bee. Honey bee nest. Honey bee nutrition. Social behavior of honey bee. 
Swarming. Genetic improvement of honey bee. Honey bee and the environment. Apicultural and 
poisonous plants for honey bee. Apicultural appliances and apicultural handlings. Bee queen 
production. Hive products. Honey bee diseases and enemies. Pesticides and the honeybee. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποτελεί μέρος των μαθημάτων ειδικότητας. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην 
εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές πτυχές της μελισσοκομίας, στη βιολογία, την εκτροφή και 
τη διαχείριση, τα μελισσοκομικά φυτά, καθώς και τις ασθένειες και εχθρούς της μέλισσας. Επίσης η 
ύλη του μαθήματος περιέχει συμπυκνωμένες γνώσεις που αφορούν στο ρόλο της μέλισσας στο 
περιβάλλον (επικονίαση), καθώς και στα προϊόντα της μέλισσας και στις ιδιότητές τους. Τέλος, 
στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της 
μελισσοκομίας για τη χώρα μας και τις μελλοντικές προοπτικές της για την αγροτική οικονομία. Με 
την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανόηση για τα βασικά θέματα που αφορούν στη βιολογία και την εκτροφή της 
μέλισσας.  

 Έχει γνώση των τεχνικών και των δεξιοτήτων στη διαχείριση των μελισσοκομείων.  
 Είναι σε θέση να κατέχει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη νεκταροαποδοτικότητα και 

τη γυρεοαποδοτικότητα των μελισσοκομικών φυτών. 
 Είναι σε θέση να κατέχει τις μεθόδους παραγωγής βασιλισσών και βασιλικού πολτού από 

τις μέλισσες. 
 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα 

σχέδιο εγκατάστασης ενός μελισσοκομείου σε επιχειρηματική βάση. 

Αποτίμηση 



Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις)και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σκαπέτας, Β., 2019. Μελισσοκομία. Εκδόσεις Σύγχρονη παιδεία, Θεσσαλονίκη. 
2. Χαριζάνης Π., 2000. Μέλισσα και μελισσοκομική τεχνική.  
3. Θρασυβούλου Α., 2006. Πρακτική μελισσοκομία.  
4. Harris H. W., 2010. The honey bee.  
5. Dewey M. Caron, Lawrence John Connor, 2013. Honey Bee Biology and Beekeeping. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

1. Μελισσοκομική Επιθεώρηση. 
2. Journal of Apicultural Research. https://www.tandfonline.com/loi/tjar20. 
3. Journal of Apicultural Science. https://doaj.org/toc/2299-4831. 
4. Bee World. https://www.tandfonline.com. 
5. The American bee journal. https://americanbeejournal.com/. 

  



ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Κωδικός: 600-190010 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
 Ορισμός του μάνατζμεντ και των παραγόντων που το διαμορφώνουν 
 Έννοια, ορισμός, σκοποί, περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. 
 Σχεδιασμός – Λήψη αποφάσεων, Στρατηγικός σχεδιασμός 
 Οργάνωση – Οργανωτική δομή και κουλτούρα: Έννοια και φύση της οργάνωσης, Τύποι 

οργάνωσης, Επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, Έκταση της διοίκησης, Οργανωτική δομή της 
επιχείρησης, Εξουσία, ευθύνη και εξουσιοδότηση. 

 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Γενικά, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, 
Προσέλκυση προσώπων, Επιλογή προσωπικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Αμοιβή 
προσωπικού.  

 Διεύθυνση: Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνία, Διεύθυνση Εργασιακών Ομάδων . Έλεγχος: 
Γενικά περί του ελέγχου, Διαδικασία του ελέγχου, Μέθοδοι ελέγχου, Οικονομικός 
έλεγχος.Άσκηση ελέγχου 

 Διαχείρισηαλλαγής και καινοτομία. 
 Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων.  

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές σε εισαγωγικό βαθμό, με την επιστήμη 
του μάνατζμεντ για να μπορούν να οργανώνουν και να διοικούν επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
τομέα. 

Αναλύονται οι βασικές λειτουργίες που καλείται να πραγματοποιήσει ένας μάνατζερυπό το πρίσμα 
της δυναμικής φύσης των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: 

1. Κατανοεί γιατί είναι σημαντική η μελέτη του μάνατζμεντ και ποιοι παράγοντες το 
διαμορφώνουν. 

2. Εξηγεί τις θεωρίες λήψης διοικητικών αποφάσεων. 
3. Κατανοεί τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού. 
4. Εμβαθύνει στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα ενός οργανισμού. 
5. Περιγράψει τα κύρια στάδια της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και όσων την επηρεάζουν. 
6. Ορίσει την οργανωσιακή αλλαγή και τους τρόπους διαχείρισής της. 
7. Εξηγήσει τη φύση και σημασία της διαδικασίας του ελέγχου. 



Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) 

Βιβλιογραφία 
 Γεωργόπουλος Νικόλαος, 2006: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.  
 Πετρίδου, Ε., Διοίκηση – Management, Εκδόσεις Σοφία, 2011. 
 Σαρμανιώτης Χρήστος, 2012: Μάνατζμεντ - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, Εκδόσεις Ζυγός. 
 Τζωρτζάκης, Κ., 2014: Αποτελεσματικό Μάνατζμεντ στο Ελληνικό Επιχειρείν. Εκδόσεις Rosili, 

Αθήνα. 
 Nuthall P. (2019) Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογές, 

Εκδόσεις Προπομπός 
 Robbins, S.P., Decenzo, D.A. &Coulter, M., Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κριτική 2017. 
 TaylorWinslowFrederick, 2007: Αρχές Επιστημονικού Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα  
 Academy of Management Journal 
 Academy of Management Review 
 Journal of ManagementStudies 
 ManagementScience 
 International Journal of ManagementReviews 
 British Journal of Management 
 European management Journal 
 Journal of Economics&ManagementStrategy 
 MeasuringBusinessExcellence  



ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-190011 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
 Βασικές Έννοιες του μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων, ιδιαιτερότητες των γεωργικών 

προϊόντων, μίγμα και περιβάλλον μάρκετινγκ.  
 Προπαρασκευαστικές λειτουργίες μάρκετινγκ (τυποποίηση, συσκευασία, επισήμανση 

γεωργικών προϊόντων).  
 Διαμόρφωση τιμών γεωργικών προϊόντων.  
 Λειτουργίες εφοδιασμού (μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές γεωργικών προϊόντων).  
 Επικοινωνιακές/ενημερωτικές λειτουργίες μάρκετινγκ (πληροφόρηση και έρευνα αγοράς, 

διαφήμιση).  
 Διευκολυντικές λειτουργίες (χρηματοδότηση εμπορίας και διαχείριση κινδύνων εμπορίας).  
 Συμμέτοχοι/φορείς και κανάλια εμπορίας γεωργικών προϊόντων.  
 Κόστος, περιθώριο μάρκετινγκ και αποδοτικότητα μάρκετινγκ.  
 Στρατηγικές και Σύγχρονα συστήματα μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων.  
 Συνεταιριστική εμπορία γεωργικών προϊόντων.  

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνεται στις λειτουργίες και δραστηριότητες μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Σκοπός, να γίνεται αποτελεσματικός χειρισμός των θεμάτων 
εμπορίας, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και εμπορικής επιχείρησης, σε όλα τα στάδια 
παραγωγής και διάθεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες ώστε να: 

 Κατανοούν την αποστολή του μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων σε σχέση με τις 
ιδιαιτερότητες της γεωργικής παραγωγής. 

 Ερμηνεύουν και χειρίζονται βασικά ζητήματα στις λειτουργίες και δραστηριότητες 
μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων (τυποποίηση, επισήμανση, συσκευασία, μεταποίηση, 
αποθήκευση, μεταφορές, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, πώληση). 

 Κατανοούν τη σημασία των διευκολυντικών λειτουργιών μάρκετινγκ και αναλύουν απλά 
ζητήματα. 

 Αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και απειλές από το περιβάλλον αντιμετωπίζει η επιχείρηση 
αγροτικών προϊόντων/τροφίμων  

 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Μάρκετινγκ για τον καθορισμό των δυνατών σημείων της 
επιχείρησης αλλά και των πιθανών προβλημάτων  

 Αναπτύσσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που είναι κατάλληλες και προσαρμοσμένες στα 
διαφορετικά περιβάλλοντα 



 Κατανοούν και ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας των γεωργικών αγορών και της 
διαμόρφωσης τιμών. 

 Κατανοούν και αναλύουν τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων. 

Αποτίμηση 
I. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

 Καμενίδης, Χ. (2014), Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 
 Μάττας, Κ., Ρεζίτης, Α., Τσακιρίδου, Ε., Βλάχος, Η., και Καφούσιος, Δ. (επιμ.), (2013), 

Μάρκετινγκ και Τιμές Αγροτικών Προϊόντων, Nicosia: BrokenHillPublishers. 
 Aurier P. και Siriex L. (2010), Marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, Εκδόσεις 

ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ. 
 Καρυπίδης, Φ. (2008), Ειδικά Θέματα Ποιότητας: Εφαρμογές στη Γεωργία και στα Τρόφιμα, 

Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

Ξενόγλωσση 

 Kohls, R. L., &Uhl, J. N. (2002), Marketing of Agricultural Products. London: PrenticeHall. 
 Lindgreen, A., Hingley, M., Harness, D., Custance, P. (2010), Market Orientation: Transforming 

Food and Agribusiness around the Customer, Surrey: Gower. 
 Rhodes, J. V., Dauve J. L., Parcell, J. L. (2007), The Agricultural Marketing System, Arizona: 

Holcomb Hathaway publ. 

  



ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Κωδικός: 600-190012 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Θεωρίες συλλογικής δράσης, Κοινωνικό κεφάλαιο, Κοινωνική οικονομία, Κοινοί πόροι και θεωρίες 
διαχείρισής τους, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Αρχές λειτουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων, Η δυναμική των κοινωνικών επιχειρήσεων,    Μορφές κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στον κόσμο και την Ελλάδα, Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, 
Συνεταιριστικές τράπεζες, ΚΥΓΕΩ, Νομοθετικό πλαίσιο κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες της λογικής και της δυναμικής 
της συλλογικής δράσης, καθώς και των μορφών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο. 
Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί να περιγράφουν τις θεωρίες 
της συλλογικής δράσης, να αναλύουν την έννοια και το περιεχόμενο του κοινωνικού κεφαλαίου, να 
περιγράφουν και εμβαθύνουν την έννοια και το περιεχόμενο της κοινωνικής οικονομίας, να 
αναλύουν τις θεωρίες για τη διαχείριση των κοινών πόρων στην ύπαιθρο, να αναλύουν την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη, να περιγράφουν και αναλύουν τις λειτουργικές, οργανωτικές και διοικητικές 
ιδιαιτερότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, να περιγράφουν τις μορφές κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας στον κόσμο και την Ελλάδα (συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιριστικές 
τράπεζες, ΚΥΓΕΩ κλπ), να αναφέρουν το νομοθετικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  
Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς συμβούλους ή/και στελέχη 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Αποτίμηση 
1. Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύνθεσης 

γνώσεων, ερωτήσεις κρίσεως (60%) 
2. Παρουσίαση εργασίας (με powerpoint) (30%) 
3. Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα, συμμετοχή στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, 

συνθετική ικανότητα  (10%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- Bibson and Graham, 2013, Take back the economy, 
https://www.dropbox.com/sh/x9in0thr9xboavi/AADJb8FxQEhGtUQ6rMFuO1P7a?dl=0&previe
w=01-Gibson-Graham+et+al.+-+2013+-+Take+Back+the+Economy+%E2%80%94BOOK-clear.pdf 

- Κυριακίδου Ο.,  Σαλαβού Ε., 2014, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εκδ. Rosili.  
- Νικολόπουλος T., Καπογιάννης Δ., 2013, Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, 

Εκδ. Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινότητα του Βιβλίου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
- Ντούλια Θ., 2015, Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Εκδ. Οσελότος. 
- Σαρρή Κ.,  Τριχοπούλου Α., 2017, Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, Εκδ. Τζιώλα. 
- Geoffrey M. Hodgson(2017)Karl Polanyi on economy and society: a critical analysis of core 

concepts,Review of Social Economy,75:1,1-25,DOI: 10.1080/00346764.2016.1171385 
- Bruce Pietrykowski(2004)You Are What You Eat: The Social Economy of the Slow Food 

Movement,Review of Social Economy,62:3,307-321,DOI: 10.1080/0034676042000253927 

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά 

- Revue of Social Economy, https://www.tandfonline.com/loi/rrse20 
- Journal of Rural Cooperation: http://departments.agri.huji.ac.il/economics/en/jrc.htm 
- Annals of Public and Cooperative Economics: 
- http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8292 

  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ 
Κωδικός: 600-190013 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή, σκοπός, στόχοι και περίοδοι ανάπτυξης της Συστηματικής Βοτανικής. Χρησιμότητα και 
οικονομικό ενδιαφέρον των φυτικών ειδών 
Βιοποικιλότητα. Συστηματικές μονάδες διάκρισης των φυτών, γενικές και ειδικές έννοιες, ορολογία. 
Όργανα αναπαραγωγής και τρόποι πολλαπλασιασμού των φυτών 
Κατώτερα εξελικτικά φυτά. Προκαρυωτικά φυτά (Bacteriophyta, Cyanophyta)  
Ευκαρυωτικά φυτά (Phycophyta, Mycophyta, Lichenophyta, Bryophyta, Pteridophyta) 
Ανώτερα εξελικτικά φυτά. Σπερματόφυτα και Υποδιαιρέσεις τους (Gymnospermae και 
Angiospermae) 
Περιληπτική αναφορά σε όλα τα αθροίσματα και λεπτομερειακή στο άθροισμα των 
Σπερματόφυτων και ιδιαίτερα των αγγειοσπερμάτων 
Κλάση Dicotyledones. Διαφορετικές τάξεις δικότυλων. Διαφορές δικότυλων και μονοκότυλων 
φυτών 
Κλάση Monocotyledones. Διαφορετικές τάξεις μονοκότυλων φυτών 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η αναγνώριση, η περιγραφή και η ερμηνεία της ποικιλότητας των 
διαφορετικών φυτικών ειδών και η κατάταξή τους σε ένα ιεραρχικό σύστημα όσο το δυνατόν απλό 
και κατανοητό, με βάση την ευρισκόμενη φυσική συγγένειά τους. Επίσης, οι φοιτητές εξασκούνται  
στην παρατήρηση των κοινών μορφολογικών γνωρισμάτων των κυριότερων οικογενειών της 
Ελληνικής χλωρίδας καθώς και στην εξεύρεση των επιστημονικών ονομάτων των φυτών. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση στη θεωρία γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην 
αγγλική 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία (70%):  
-  Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
-  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
 - Ερωτήσεις σωστού λάθους 
 
 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (30%)   που περιλαμβάνει     
Οι εργαστηριακές εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων και. Ο τελικός 
βαθμός του εργαστηρίου αποτελεί συνάρτηση: 



των γραπτών εργασιών που εκτελούν οι φοιτητές στην διάρκεια του εξαμήνου (συμπληρωμένα 
φυλλάδια εργασίας, ασκήσεις, γραπτές απαντήσεις) 
 
του προσωπικού φυτολογίου που δημιουργούν και παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου 
 
της προφορικής εξέτασης στην συστηματική αναγνώριση των φυτών που συμπεριλαμβάνονται στο 
ατομικό τους φυτολόγιο, των γραπτών εξετάσεων στον ταξινομικό προσδιορισμό φυτών με τη 
χρήση κλείδας και των γραπτών εξετάσεων στη διδακτέα ύλη του εργαστηρίου 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

Σαρλής, Γ. 1999. Συστηματική Βοτανική, Εφαρμογές Κορμοφύτων. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 

Μπαμπαλώνας, Δ. και Κοκκίνη Σ. 2004. Συστηματική Βοτανική, Εκδόσεις Αϊβαζη,Θεσσαλονίκη  

Στεφανάκη- Νικηφοράκη, Μ. 1999. Συστηματική Βοτανική. Τόμος Α΄. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα  

Smith, James Payne Jr. 1977. Vascular plants families, Mad River Press, Inc., Eureka, California 

Tutin, T.G.etal. (eds). 1stedn, 1964; 2ndedn 1993. FloraEuropaea, vol. 1. CambridgeUniversity Press 

Zomlefer, W.B. 1994. Guide to Flowering Plant Families.The University of North Carolina.   Press 
Chapel Hill and London 

-Επιστημονικάπεριοδικά: 

Systematic Botany 

Australian Systematic Botany 

European Journal of Taxonom 

SYSTEMATICA 

Natura  

  



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Κωδικός: 600-191501 

Εξάμηνο: 5ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Τα κύρια θέματα που καλύπτονται από την μικροοικονομία περιλαμβάνουν τη θεωρία της ζήτησης, 
τις μορφές αγορών και τις οικονομικές διαστάσεις της συμπεριφοράς του καταναλωτή. 
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η προσφορά, η ζήτηση και η ισορροπία στις αγορές των αγροτικών 
αγαθών και υπηρεσιών, η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς και οι εφαρμογές τους, η 
θεωρία της συμπεριφορά του καταναλωτή, η οικονομική της ευημερίας  και οι εξωτερικότητες, η 
θεωρία της παραγωγής και του κόστους παραγωγής, η θεωρία της επιχείρησης, η δομή της αγοράς 
και στον τέλειο ανταγωνισμό, στο μονοπώλιο, στο ολιγοπώλιο, στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό και 
η διαμόρφωση των τιμών στις διάφορες μορφές αγορών. 

Στόχοι Μαθήματος 
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς των επιμέρους 
μονάδων της οικονομίας (όπως ένα άτομο, νοικοκυριό, επιχείρηση, γεωργική εκμετάλλευση ή 
βιομηχανία). Η μικροοικονομική ανάλυση κατά κύριο λόγο ασχολείται με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις οικονομικές επιλογές, την επίδραση των μεταβολών αυτών των παραγόντων 
σχετικά με τους επιμέρους φορείς λήψης αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες 
επιλογές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επηρεάζονται από τις αγορές, και τον τρόπο με τον οποίο 
οι τιμές και η ζήτηση προσδιορίζονται στις επιμέρους αγορές.  

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να: α) εξοικειωθούν με τον τρόπο διαμόρφωσης και 
μεταβολής των τιμών σε μικροοικονομικό περιβάλλον, β) μπορούν να ερμηνεύουν τις συνθήκες των 
αγορών και να εκτιμούν τις επιχειρηματικές συμπεριφορές, γ) εξοικειωθούν με την ερμηνεία και το 
ρόλο των ελαστικοτήτων ζήτησης και προσφοράς στην ανάπτυξη αποτελεσματικής 
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

1.Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (35%) 
 Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (25%) 
 Ερωτήσεις-Ασκήσεις  Σύντομης  Ανάπτυξης (40%)  

2. Προαιρετικές γραπτές εργασίες και ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογίζονται 
μέχρι 20% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Begg, D., FisherS., DornbuschR., (2006), Εισαγωγή στην Οικονομική,  έκδ. Κριτική, Αθήνα 

BesankoDavid A., BraeutigamRonald R. (2009), Μικροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. 

Case, K., Fair, R. &Oster, S.M. (2012), Aρχές Οικονομικής, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. 

Κώττη-Πετράκη, Α., Κώττης Γ., (2002), Μικροοικονομική:Θεωρία και Εφαρμογές. Εκδόσεις 
Μπένου,Αθήνα. 

Krugman, P. &WellsR. (2018), Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

Krugman, P. &WellsRobin, (2018), Μικροοικονομική, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.  

MCConnellR. C.,BrueL. S.,  FlynnM. S.(2016), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Εκδόσεις, 
Rosili, Αθήνα 

Mankiw, G., Taylor, M. (2017), Οικονομική (Μικροοικονομική), Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑΣ, Αθήνα 

Mankiw, G., (2010), Αρχές της Οικονομικής. Τυπωθήτω, Αθήνα. 

ParkinMichael, PowellMelanie, MatthewsKent (2013), ΑρχέςΟικονομικής, έκδ. Κριτική, Αθήνα 

Perloff, J. M., (2001), Microeconomics. AddisonWesleyLongman, London.  

Πολυχρονόπουλος Γ. Τσούνης Ν. (2019), Μικροοικονομική  Ανάλυση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

Παπαδόγγονας Θ. (2012), Βασικές Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης και εφαρμογές, Αθήνα. 

Varian Hal R.,  (2015), “Μικροοικονομική”, έκδ. Κριτική, Αθήνα.  



ΑΓΡΟΤΙΚΟΙΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Κωδικός: 600-191502 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ορισμός των συνεταιρισμών, συνεταιριστικές αξίες και συνεταιριστικές αρχές, ιστορική εξέλιξη των 
συνεταιρισμών, οικονομικές θεωρίες των συνεταιρισμών, συνεταιρισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δομή των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων στην Ελλάδα, δραστηριότητες των αγροτικών 
συνεταιρισμών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξέλιξη της συνεταιριστικής 
νομοθεσίας στην Ελλάδα και ισχύουσα συνεταιριστική νομοθεσία, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στον 
κόσμο, διοίκηση αγροτικών συνεταιρισμών, οργανωσιακή συμπεριφορά μελών, μορφές αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων, διαδικασία σύστασης αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.  

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες της συνεταιριστικής ιδεολογίας, 
της εξέλιξης των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και τον κόσμο, του ρυθμιστικού τους 
ρόλου στην αγορά των αγροτικών προϊόντων, των οργανωσιακών και διοικητικών ιδιαιτεροτήτων 
των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και των δυνατοτήτων τους σε εποχές κρίσης, καθώς 
και τη διαδικασία σύστασης μιας συνεταιριστικής οργάνωσης. 

 Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί να ορίζουν το συνεταιρισμό, 
τις συνεταιριστικές αξίες και τις συνεταιριστικές αρχές, να περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη των 
συνεταιρισμών στην Ελλάδα και τον κόσμο, να αναλύουν την οικονομική θεωρία των 
συνεταιρισμών και το ρόλο τους στην αγορά των αγροτικών προϊόντων, να αναφέρουν και 
αναλύουν τις διαφορές μεταξύ συνεταιριστικών οργανώσεων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, να 
περιγράφουν τη δομή των συνεταιριστικών οργανώσεων στην Ελλάδα, καθώς και τις 
δραστηριότητές τους, να περιγράφουν την εξέλιξη της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και 
να αναλύουν την ισχύουσα νομοθεσία, να ορίζουν τις ομάδες παραγωγών και τις διαφορές τους με 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, να περιγράφουν τους συνεταιρισμούς άλλων  χωρών και να 
εντοπίζουν τις διαφορές με τους ελληνικούς, να αναλύουν τις νέες μορφές συνεταιριστικών 
οργανώσεων, να αναλύουν τα βασικά στοιχεία της διοίκησης των συνεταιριστικών οργανώσεων, να 
περιγράφουν τη διαδικασία σύστασης ενός συνεταιρισμού, να αναλύουν κριτικά τις δυνατότητες 
και περιορισμούς των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων σε εποχές κρίσης.   

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές μελλοντικά συνεταιριστικά στελέχη ικανά 
να συστήσουν, οργανώσουν και διοικήσουν μια συνεταιριστική οργάνωση.  

Αποτίμηση 



1. Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύνθεσης 
γνώσεων, ερωτήσεις κρίσεως (60%) 

2. Παρουσίαση εργασιών (με powerpoint) (20%) 
3. Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, συμμετοχή στην 

ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, συνθετική ικανότητα  (20%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- Development of agricultural cooperatives in the EU 2014, 2015, 
http://zadruge.coop/upload_data/site_files/development-of-agricultural-cooperatives-in-the-
eu_2014.pdf 

- Support for farmers cooperatives, 2012, http://ec.europa.eu/agriculture/external-
studies/2012/support-farmers-coop/fulltext_en.pdf 

- Cook M., Chaddad F., 2004, Redesigning cooperative boundaries: the emergence of new 
models., American Journal of Agricultural Economics, 86(5), pp. 1249-1253. 

- Iliopoulos K, 2018, Member Heterogeneity in Agricultural Cooperatives: 
- A Systems-Theoretic Perspective, Sustainability 2018, 10, 1271; doi:10.3390/su10041271. 
- Iliopoulos K. and Valentinov V.,  2017, Member preference heterogeneity 
- and system-lifeworld dichotomy in cooperatives: An exploratory case study, Journal of 

Organizational Change Management, Vol. 30 No. 7, 2017, pp. 1063-1080.    
- Iliopoulos C.,andValendinof V., 2012, Opportunism in agricultural cooperatives in Greece, 

Outlook on AGRICULTURE Vol 41, No 1, 2012, pp 15–19. 
- Δαουτόπουλος Γ., 2009, «Αγροτική Κοινωνιολογία και Συνεργατισμός», Εκδ. Ζυγός,  

Θεσσαλονίκη. 
- Δαουτόπουλος Γ., 2006, «Κοινωνιολογία του συνεργατισμού», Εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη.  
- Καμενίδης Χ., 2001, «Συνεταιρισμοί», Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
- Κοντογεώργος Α., Σεργάκη Π., 2015, Αρχές Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κάλλιπος, 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3684/1/Kontogeorgos_Master_document_23_0
1_2016.pdf 

- Λουλούδης Λ., 1995, «Πολιτικές όψεις της κρατικής παρέμβασης στη γεωργία», στο Ελληνική 
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Τεύχος 6.  

- Μαραβέγιας Ν., Μέρμηγκας Γ., 1999, «Η ελληνική γεωργία προς το 2010», Εκδόσεις 
Παπαζήσης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 

- Μπεριάτος Η., Ψαλτόπουλος Δ., 2003, «Περιβάλλον και ανάπτυξη της υπαίθρου», Εκδόσεις 
Θεμέλιο, Αθήνα. 

- Μωυσίδης Α., 2006, «Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού χώρου και η 
κρίση των συλλογικών μορφών έκφρασης των αγροτών», Ανακοίνωση στο Συνέδριο με τίτλο: 
Αγροτική Κοινωνία και Λαϊκός Πολιτισμός (Αφιερωμένο στη μνήμη του Στάθη Δαμιανάκου), 
Διοργάνωση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 25-27 Μαΐου.  

- Παπαγεωργίου Κ., 2015, «Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 
- ParnelEd., 2000, «Επανεφεύρεση των Συνεταιρισμών: Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα», 

Εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα. 
- Πατρώνης Β., 2000, «Κράτος και συνεταιρισμοί στη μεταπολίτευση (1974-1998)», στο Δομές 

και Σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα. 
- Χριστοδούλου Δ., 1986, «Αγροτική και συνεταιριστική ανάπτυξη», Εκδόσεις Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη. 
- Journal of Rural Cooperation:  

http://departments.agri.huji.ac.il/economics/en/jrc.htm 



- Annals of Public and Cooperative Economics: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8292  



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Κωδικός: 600-191503 

Εξάμηνο: 5ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Γενικός στόχος της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η χρηματοοικονομική διοίκηση στα πλαίσια της 
γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έννοια και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και 
Ισολογισμών. Χρηματοοικονομικοί δείκτες (δείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, 
αποδοτικότητας, οικονομικής κάλυψης). Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. 
Ταμειακές ροές (έννοια, υπολογισμός και ο ρόλος τους στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις). 
Επιχειρηματικός κίνδυνος και αποτελεσματική διαχείρισή του. Κατηγορίες κινδύνων. Λήψη 
οικονομικών αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου. Επενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία. 
Οργάνωση του συντελεστή παραγωγής «κεφάλαιο». Το κόστος του δανειακού κεφαλαίου. Έννοια 
της κεφαλαιοποίησης. Σχέσεις μεταξύ επιτοκίου, χρόνου και κεφαλαιοποίησης. Ενοικιαζόμενο 
κεφάλαιο. Μελέτες υποδειγμάτων περιπτώσεων στη γεωργία. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λαμβάνουν 
χρηματοοικονομικές αποφάσεων στα πλαίσια της διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων.  

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: Να γνωρίζουν τον τρόπο εφαρμογής βασικών εργαλείων 
και μεθόδων της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 
οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Να διαχειρίζονται και να αξιολογούν με επιτυχία τον 
συντελεστή «κεφάλαιο» και τις χρηματικές επενδύσεις. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές, τις μεθόδους 
και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων των επενδύσεων στη γεωργία. Να αξιολογούν και να 
ερμηνεύουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση των γεωργικών επιχειρήσεων, βάσει 
ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης τους. Να συμπεραίνουν και να αποτιμούν την 
χρηματοοικονομική εικόνα των γεωργικών επιχειρήσεων, με τη χρήση αριθμοδεικτών. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα  
Περιλαμβάνει: 
Α. Ενδιάμεση αξιολόγηση (30% Βαθμολογίας) 

 Ατομικές Γραπτές εργασίες 
 Παρουσίαση εργασιών –Προφορική εξέταση 



Β. Τελική Γραπτή εξέταση(70% Βαθμολογίας) 
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

Αλεξάκης, Χ. & Ξανθάκης, Κ. (2008). Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική-Εισαγωγικά στοιχεία. 
Αθήνα: Σταμούλη. 

Αποστολόπουλος, Ι. (2007). Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Αθήνα: Σταμούλη. 

Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2006). Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Αθήνα: Ρωσσιλή.                                            
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Παπαδόπουλος, Δ. & Λαζαρίδης, Γ. (2002). Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α΄. Θεσσαλονίκη. 

Πετράκης, Π. (2004). Αξιολόγηση και χρηματοοικονομική διοίκηση. Τόμος Α΄: Αποτίμηση κινδύνου 
και επενδύσεων. Αθήνα: Σμπίλιας. 
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Ξένη 
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ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Κωδικός: 600-191505 

Εξάμηνο: 5ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ιστορία χρήσης των πόρων. Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Θεωρίες του 
μάνατζμεντ και το περιβάλλον. Η πρακτική του μάνατζμεντ και το περιβάλλον. Έννοιες και αρχές της 
οικολογίας. Περιβαλλοντική ηθική. Βιώσιμη ανάπτυξη. Περιβαλλοντικά προβλήματα(Όξινη  βροχή, 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του όζοντος, βιοποικιλότητα, ερημοποίηση, υγρά και 
στερεά απόβλητα). Άριστη διαχείριση φυσικών πόρων. Συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα έχει ως στόχο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές έννοιες των φυσικών πόρων 
και της αειφορίας και να αποκτήσουν γνώσεις σε επιλεγμένα θέματα αειφορικής διαχείρισης των 
Φυσικών Πόρων.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες 
γνώσεις στο πεδίο της διαχείρισης των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης, επιχείρησης, περιοχής και χώρας. Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν  τις πρακτικές 
διαχείρισης και τις πολιτικές προστασίας των φυσικών πόρων,  και να επιλύουν συναφή 
προβλήματα. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
Αραμπατζής Γ., Σ. Πολύζος, 2008. Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Εκδόσεις Τζιόλα. 

Καρβούνης Σ., Γεωργακέλλος Δ,. 2003. Διαχείριση του Περιβάλλοντος( Επιχειρήσεις & Βιώσιμη 
Ανάπτυξη). Εκδόσεις Σταμούλη 



Wright R., Boorse D., 2013. Περιβαλλοντική Επιστήμη προς ένα βιώσιμο Μέλλον (μεταφρ.), 
Εκδόσεις Παρισιανού. 

Χάλκος Γ., 2016. Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εκδ. Δίσιγμα,   



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Κωδικός: 600-191601 

Εξάμηνο: 6ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
 Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομία. Βασικές έννοιες και σχέσεις της οικονομικής της 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων.  
 Αρχές της Οικονομικής της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων. Σχέσεις μεταξύ συντελεστού 

παραγωγής και παραγομένου προϊόντος. 
 Έννοια, διάκριση και υπολογισμός ελαστικότητας παραγωγής και σχέση της με το οριακό 

και το μέσο φυσικό προϊόν. Άριστος συνδυασμός δύο προϊόντων ή κλάδων γεωργικής 
παραγωγής με δεδομένες ποσότητες συντελεστών.  

 Σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και υποκατάσταση τους. Σχέσεις μεταξύ 
προϊόντων ή κλάδων παραγωγής.  

 Απόλυτο και συγκριτικό πλεονέκτημα και καθορισμός θέσεως παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων.  

 Η Παραγωγικότητα στη Γεωργική Παραγωγή. Συναρτήσεις παραγωγής. Μέτρηση της 
οριακής παραγωγικότητας (Εκθετική συνάρτηση παραγωγής, Λογαριθμική ή δυνάμεως 
συνάρτηση παραγωγής, Απλή τετραγωνική ή πολυώνυμή συνάρτηση παραγωγής).  

 Μέτρηση οριακής παραγωγικότητας χρησιμοποιούμενων συντελεστών στη γεωργική 
παραγωγή. Συναρτήσεις κόστους και κέρδους.  

 Πρόσοδος Κλίμακος και Μέγεθος Οικονομικής Μονάδος. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 

 Να κατανοούν τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά θέματα της αγροτικής οικονομικής. 
 Να έχουν εξοικειωθεί με τα εθνικά και διεθνή αντικείμενα της Αγροτικής οικονομικής και  
 Να μπορούν να εφαρμόζουν συναρτήσεις παραγωγής στην εκτίμηση της οικονομικότητας 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
 Να έχουν αποκτήσει τις γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των διαφόρων 

προβλημάτων  που σχετίζονται με το επάγγελμά του. 
 Να έχουν τις γνώσεις να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  



 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%) 
    ή εναλλακτικά ενδιάμεση γραπτή εργασία 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

 Drummond E., &Goodwin J.(2017), Γεωργική Οικονομική και Πολιτική, ISBN: 9789963274062 
Εκδόσεις  BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 

 Αβδελίδη, Π. (2010). Η Αγροτική Οικονομία και οι προοπτικές ανάπτυξης της. Αθήνα: 
Gutemberg.  

 Κιτσοπανίδης Γ., (2006). Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής. Βασικές Αρχές και Εφαρμογές. 
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

 Κιτσοπανίδης Γ. και Καμενίδης., (2003). Αγροτική Οικονομική, Εκδόσεις Ζήτη Θεσσαλονίκη. 

  



ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
Κωδικός: 600-191602 

Εξάμηνο: 6ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοια και σημασία της λήψης  αποφάσεων. Η Ποσοτική Προσέγγιση στην Επίλυση Επιχειρησιακών 
Προβλημάτων. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων.  Μαθηματικά Μοντέλα στη Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων. Μελέτη συναρτήσεων αγροτικής οικονομικής και αποτελέσματα οριακής ανάλυσης. 
Τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας: Γραμμικός Προγραμματισμός. Εφαρμογές Γραμμικού 
Προγραμματισμού και επίλυση με χρήση Υπολογιστή. Θεωρία Αποθεμάτων. Θεωρία Αποφάσεων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, ερμηνεία και ανάλυση των αποφάσεων βέλτιστης 
αξιοποίησης φυσικών και οικονομικών πόρων ώστε να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να επιλύουν 
επιχειρησιακά προβλήματα για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων μιας αγροτικής επιχείρησης 
σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: 

1. Να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στις αγροτικές 
επιχειρήσεις. 

2. Να εφαρμόζουν τις μεθόδους και τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας για τη λήψη 
επιχειρηματικών αποφάσεων σε αγροτικές επιχειρήσεις.  

3. Να ερμηνεύουν και να αναλύουν τις λύσεις των μαθηματικών μοντέλων επιχειρησιακής 
έρευνας  με σκοπό την λήψη της άριστης απόφασης. 

Αποτίμηση 
1.Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (15%) 
 Ερωτήσεις- Σύντομης  Ανάπτυξης (15%)  
 Ασκήσεις (70%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



Βασιλείου, Π.-Χ.Γ., Τσακλίδης,  Γ., Τσάντας, Ν., (1996), Ασκήσεις στην Επιχειρησιακή Έρευνα. 
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Βασιλείου, Π.-Χ.Γ., Τσακλίδης, Γ., Τσάντας, Ν.,(2001), Ασκήσεις στην Επιχειρησιακή Έρευνα, (Τόμος 
1, Γραμμικός Προγραμματισμός). Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Γεωργίου, Α., Οικονομού, Γ. (2000), Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων. 
Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

Κιόχος, Π., Θάνος, Γ., Σαλαμούρης, Δ. &Κιόχος, Α., (2002), Επιχειρησιακή Έρευνα. Εκδόσεις 
Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, Αθήνα 

Κιτσοπανίδης, Γ., (1990), Οικονομική Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (γεωργική μικροοικονομία). 
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Μάνος, Β., (1991), Θέματα Οικονομικών Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας με Εφαρμογή 
στην Αγροτική Οικονομία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Οικονόμου, Γ.Σ. & Γεωργίου, Α.Κ., (2006) Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 
,(τόμοι Α& Β)., Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 

Πραστάκος, Γρ., (1994), Επιχειρησιακή Έρευνα για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Εκδόσεις 
Σταμούλη, Αθήνα. 

Πραστάκος, Γρ., (2000), Διοικητική επιστήμη, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 2ηεκδ.,  Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 

Τσάντας, Ν. και Βασιλείου, Π.-Χ.Γ., (2000), Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, (Αλγόριθμοι και 
εφαρμογές).  Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Υψηλάντη, Γ.Π., (1998), Επιχειρηματική Έρευνα :Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων. Εκδόσεις 
“ΕΛΛΗΝ-Γ. Πάρικος& ΣΙΑ Ε.Ε.”, Αθήνα 

Υψηλάντη, Γ.Π., (2015), Επιχειρηματική Έρευνα :Εφαρμογές στη Σημερινή Επιχείρηση. , Εκδόσεις 
“ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ”, Αθήνα 

Χαλικιάς, Δ.Ι., (1997), Προγραμματισμός Επιχειρήσεων-Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων. 
Εκδόσεις Μπένου Σωτ. Ευγενία, Αθήνα.  



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Κωδικός: 600-191603 

Εξάμηνο: 6ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Α. Χρηματοδότηση 

Έννοια, είδη, σκοπός, ωφέλειες, φορείς, όργανα, συστήματα και μέθοδοι αγροτικής 
χρηματοδότησης. Οικονομική και πολιτική της αγροτικής χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της 
Ελληνικής γεωργίας. Προβλήματα διαχείρισης αγροτικών δανείων-Αγροτικά χρέη. Μηχανισμοί 
χρηματοδότησης των επενδύσεων στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής. Επιλογή κατάλληλου 
χρόνου επένδυσης. Εθνικές πολιτικές βελτίωσης του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των 
επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος 
των επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκά  προγράμματα για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. Διεθνώς υφιστάμενη 
χρηματοοικονομική κατάσταση. Νέα Τραπεζικά-Χρηματοδοτικά Προϊόντα (Leasing, Factoring, 
Forfaiting, Franchising). Πρακτικές εφαρμογές στον Ελληνικό Αγροτικό χώρο. 

Β. Αξιολόγηση επενδύσεων 

Λήψη αποφάσεων. Επενδυτικά σχέδια. Μελέτες εφικτότητας. Ταξινόμηση επενδυτικών σχεδίων. 
Ταμειακές ροές επενδυτικών έργων. Προεξόφληση ταμειακών ροών. Ανάλυση κόστους-ωφέλειας 
αγροτικών έργων. Ανάλυση νεκρού σημείου σε γεωργικές επιχειρήσεις. Μέθοδοι και κριτήρια 
αξιολόγησης των γεωργικών επενδυτικών έργων (Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός 
Απόδοσης, Περίοδος επανάκτησης κεφαλαίου Μέση λογιστική απόδοση, Δείκτης αποδοτικότητας). 
Κριτήρια Κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης (έννοια και σημασία των Κοινωνικών τιμών). Επιλογή 
επενδυτικών σχεδίων. Πρακτικά προβλήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Πρακτικές 
εφαρμογές από γεωργικές επιχειρήσεις. Case -studies. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διαχειρίζονται τις πηγές 
χρηματοδότησης καθώς και να αξιολογούν τις επενδυτικές δραστηριότητες των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, μέσω κατάλληλων μεθόδων.  

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: Να εφαρμόζουν όλες τις μεθόδους χρηματοδότησης στην 
ίδρυση και ανάπτυξης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές 
και τις μεθόδους αξιολόγησης γεωργικών επενδύσεων. Να επιλέγουν εκείνα τα επενδυτικά σχέδια 
που θα συμβάλλουν στην επίτευξητων επιδιωκόμενων αναπτυξιακών στόχων. Να εντάσσουν τη 
διαδικασία της χρηματοδότησης και αξιολόγησης στον συνολικό προγραμματισμό και τη 
μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα μιας ιδιωτικής ή δημόσιας επένδυσης του γεωργικού τομέα. 



Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει ερωτήσεις στηΘεωρία (Διαλέξεις) και στις Εργαστηριακές 
Ασκήσεις. 

Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

Γαλάνης, Β., (2000). «Leasing - Factoring - Forfaiting - Franchising - VentureCapital» Β΄ Έκδοση, 
Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 

Gitman, L.J.andJoehnk, M.D., (2001). «Επενδύσεις», Τόμοι I & II, 6Η έκδοση Εκδόσεις Έλλην 
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ΓΕΩΡΓΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-191604 

Εξάμηνο: 6ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Δεδομένου ότι το μάθημα της Γεωργικής Οικονομικής Στατιστικής απαιτεί γνώσεις στατιστικής, στις 
αρχικές ενότητες γίνεται εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα ορισμένων βασικών ενοτήτων της 
στατιστικής και στη συνέχεια αναπτύσσονται οι υπόλοιπες ενότητες. 
Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων (ειδικά θέματα). 
Έλεγχος ανεξαρτησίας και ανάλυση συσχέτισης (ειδικά θέματα). 
Γραμμική παλινδρόμηση (ειδικά θέματα). 
Μέθοδοι δειγματοληψίας. 
Ανάλυση διακύμανσης/παραλλακτικότητας (ανάλυση διακύμανσης κατά  ένα κριτήριο κατάταξης, 
ανάλυση διακύμανσης κατά δύο κριτήρια κατάταξης χωρίς αλληλεπίδραση και με αλληλεπίδραση, 
ειδικές περιπτώσεις). 
Μη παραμετρικοί έλεγχοι (πότε εφαρμόζονται οι μη παραμετρικοί έλεγχοι, πλεονεκτήματα-
μειονεκτήματα έναντι των παραμετρικών, βασικοί μη παραμετρικοί έλεγχοι για ένα ή περισσότερα 
δείγματα).  
Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το γεωργικό τομέα. 
Μελέτη περίπτωσης: Κατασκευή ερωτηματολογίου δειγματοληπτικής έρευνας (διαδικασία 
κωδικοποίησης, καταχώρισης, παρουσίασης και ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων). 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν τις βασικές 
τεχνικές της στατιστικής, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες μιας εφαρμοσμένης έρευνας 
σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωπονίας, να διακρίνουν τα όρια εφαρμογής 
της κάθε τεχνικής και να ερμηνεύουν τα σχετικά αποτελέσματα. 

Οι στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: (1) Να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή 
με τις τεχνικές της στατιστικής σε καθαρά εφαρμοσμένο επίπεδο, δηλαδή χωρίς να γίνεται εκτενής 
αναφορά σε θεωρητικά θέματα. (2) Να αποκτήσουν την ικανότητα να διεξάγουν μια 
δειγματοληπτική έρευνα. (3) Να χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό ένα κατάλληλο στατιστικό 
πακέτο. (4) Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα σχετικά αποτελέσματα. (5) Να εφαρμόζουν τις 
σχετικές γνώσεις σε πραγματικά δεδομένα με έμφαση σε δεδομένα από το γεωργικό τομέα. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης καθώς και επίλυση προβλημάτων . 



ή 

ΙΙ.  Ενδιάμεση, κατά περίπτωση, γραπτή εξέταση (30%) και  τελική εξέταση (70%), που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. 
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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-191605 

Εξάμηνο: 6ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοια και περιεχόμενο της γεωργικής εκτιμητικής. Περιπτώσεις που επιβάλλουν την εκτίμηση. 
Γενικές αρχές και βασικές επιδιώξεις της εκτίμησης. Δυσχέρειες εκτίμησης και τρόποι 
αντιμετώπισης αυτών. Βασικές έννοιες από τα οικονομικά μαθηματικά. Μέθοδοι εκτίμησης της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Εφαρμογές γεωργικής εκτιμητικής:Εκτίμηση της αξίας του 
εδάφους- Εκτίμηση της αξίας των εγγείων βελτιώσεων-Εκτίμηση της αξίας των γεωργικών 
κατασκευών- Εκτίμηση της αξίας των πολυετών καλλιεργειών- Εκτίμηση της αξίας των ζώων - 
Εκτίμηση της αξίας των μηχανημάτων-Εκτίμηση της αξίας των προκαταβολών- Εκτίμηση της αξίας 
της ηρτημένης εσοδείας-Εκτίμηση της αξίας προμηθειών και προϊόντων-Εκτίμηση αξίας ολόκληρης 
της γεωργικής εκμετάλλευσης. Τρόποι εκτίμησης των ζημιών της γεωργικής παραγωγής. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των φοιτητών να εκτιμούν την αξία κάθε κατηγορίας περιουσιακού στοιχείου της 
γεωργικής εκμετάλλευσης και ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και το ύψος  των 
ζημιών στην γεωργική παραγωγή από διάφορες αιτίες. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να 
προσδιορίζουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, να εκτιμούν 
το κόστος αγοράς και αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, 
να εκτιμούν τη συμμετοχή των συντελεστών παραγωγής στη διαμόρφωση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης. Τέλος θα μπορούν να εκτιμούν το μέγεθος των ζημιών 
στηνγεωργική παραγωγή από διάφορες αιτίες. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 



Βιβλιογραφία 
Κιτσοπανίδης Γεώργιος Ι., (2007), «Γεωργική Λογιστική και Εκτιμητική- Αρχές και Εφαρμογές. Με 
αριθμητικό παράδειγμα λογιστικής παρακολούθησης και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης γεωργικής 
εκμετάλλευσης», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη. 

Μαρτίκα –Βακιρτζή Μ. & Δημητριάδου Ε. (2007),  «Λογιστική Παρακολούθηση Τύπων Αγροτικών  
Εκμεταλλεύσεων»,  Εκδόσεις Γράφημα,  Θεσσαλονίκη.  

Παπαναγιώτου Ε. (2008), «Οικονομική Ζωικής Παραγωγής», Εκδόσεις Γράφημα,  Θεσσαλονίκη. 
Παπαναγιώτου Ε. (2010), «Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων», Εκδόσεις Γράφημα,  
Θεσσαλονίκη.  

Τσουκαλάς Σ., (2010), «Λογιστική Επιχειρήσεων, Τροφίμων και Γεωργίας» Εκδόσεις Στοχαστής,  
Αθήνα. 

Φίλιος Β. (2007), «Ο Οικονομικός Λογισμός των Γεωργικών – Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων και 
των Αγροτοβιομηχανικών Συνεταιρισμών», Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ.  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Κωδικός: 600-191701 

Εξάμηνο: 7ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάπτυξη. Συντελεστές Αγροτικής Ανάπτυξης. Αγροτική Οικονομική 
Ανάπτυξη. Περιεχόμενο, σκοπός, φορείς και συστήματα πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Θεωρίες 
Πολιτικής της Αγροτικής ανάπτυξης. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Διεθνών Οργανισμών. Μέτρηση 
της αγροτικής ανάπτυξης. Συμβολή της αγροτικής στην περιφερειακή και αστική ανάπτυξη. 
Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Περιβαλλοντικά θέµατα της γεωργικής οικονοµικής 
ανάπτυξης. Υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη, Φυσικοί πόροι και Περιφερειακή ανάπτυξη, 
Τοπική ανάπτυξη, καινοτομία, τεχνολογία, ανθρώπινο κεφάλαιο Στρατηγική και προγραµµατισµός 
αγροτικής ανάπτυξης (έννοιες, στρατηγικές, προγραµµατισµός, σχεδιασµόςπρογραµµάτων 
ανάπτυξης). Γενικό πλαίσιο σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Στρατηγική ανάπτυξης των 
κλάδων Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν τις έννοιες της 
Οικονομικής και τις αρχές της Πολιτικής της Αγροτικής ανάπτυξης και να είναι σε θέση να τις 
εφαρμόζουν στην παραγωγική διαδικασία. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: Να κατανοούν την Οικονομική και Πολιτική 
της Αγροτικής ανάπτυξης. Να εξοικειωθούν με τα εθνικά και διεθνή θέματα της Οικονομικής και 
Πολιτικής  Αγροτικής ανάπτυξης. Να αποκτήσουν τις γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να 
αντιμετωπίσουν και να δώσουν τις καλύτερες λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με το 
επάγγελμα τους. Να έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν στην Αγροτική Ανάπτυξη και βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων τις περιφέρειας, αλλά και των αστικών κέντρων. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα  

Περιλαμβάνει: 

Α. Ενδιάμεση αξιολόγηση (30% Βαθμολογίας) 

1. Ατομικές Γραπτές εργασίες 
2. Παρουσίαση εργασιών –Προφορική εξέταση 



 

Β. Τελική Γραπτή εξέταση(70% Βαθμολογίας) 

1. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
3. Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

Ζιωγάνας Χ., (2003). Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.  
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Μαραβέγιας, Ν., (2004). Αγροτική Πολιτική & Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Λιβάνη, 
Αθήνα. 

Ψαρρού, Μ., (1999). Παγκοσμιοποίηση & Αγροτική Ανάπτυξη, Εκδόσεις Τυπωθήτω,  Αθήνα. 

Ξένη 

Fei J.and Ranis G., (1964). Development of the Labour Surplus Economy, Homewood 

Lewis A., (1955). The Theory of Economic Growth, London 

Mellor J., (1968). The economics of agricultural development, Cornell University Press, Ithaca, New 
York, U.S.A 

Ritson C., (1978). Agricultural Economics- Principles and Policy, Granada Puplishing, USA. 

Rostow W., (1963). The stages of economic growth, Cambridge University Press, England  

Schultz T., (1953). The economics organization of agriculture, New York, Mc Graw Hill,U.S.A 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΟΕ) 
Κωδικός: 600-191702 

Εξάμηνο: 7ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Χαρακτηριστικά επιστημονικής εργασίας, Δόμηση ερευνητικής εργασίας, Αναζήτηση και χρήση 
βιβλιογραφίας, Στάδια της εμπειρικής έρευνας, Συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων, 
Δειγματοληψία, Σύνταξη ερωτηματολογίου, Έρευνα πεδίου, Διαδικτυακή έρευνα, Ποσοτική και 
ποιοτική έρευνα, Κωδικοποίηση δεδομένων ερωτηματολογίου, Ανάλυση δεδομένων, Ζητήματα 
δεοντολογίας του ερευνητή, Συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Παρουσίαση επιστημονικής 
εργασίας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να σχεδιάζουν, οργανώνουν και 
υλοποιούν μια ερευνητική εργασία στο πλαίσιο προπτυχιακής διατριβής, καθώς και να 
συγγράφουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά της. Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος είναι οι 
φοιτητές να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά μιας ερευνητικής εργασίας, να 
εντοπίζουν και επιλέγουν αντικείμενο ερευνητικής εργασίας, να δομούν μια ερευνητική εργασία 
και να θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα, να πραγματοποιούν βιβλιογραφική έρευνα γύρω από ένα 
ερευνητικό αντικείμενο, να συγκεντρώνουν πληροφορίες και δευτερογενή δεδομένα, να κάνουν 
δειγματοληψία στον πληθυσμό έρευνας, να συντάσσουν ερωτηματολόγιο, να πραγματοποιούν 
διαδικτυακή έρευνα, να πραγματοποιούν έρευνα πεδίου, να κωδικοποιούν και αναλύουν τα 
δεδομένα του ερωτηματολογίου, να συγγράφουν και παρουσιάζουν μια επιστημονική εργασία, να 
γίνουν γνώστες των κανόνων της δεοντολογίας του ερευνητή. 

Αποτίμηση 
1. Παράδοση και παρουσίαση ολοκληρωμένης ατομικής εργασίας (50%) 
2. Σταδιακή εκπόνηση της ατομικής εργασίας (20%) 
3. Συμμετοχή στην πραγματοποίηση ομαδικής εργασίας (20%) 
4. Ενεργός συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία  (10%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Saunders Μ., LewisPh., ThornhillA.,  2014, Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, 
Εκδ. Μούργκος Ιωάννης. 

Σιάρδος Γ., 2009, Μεθοδολογία κοινωνιολογικής έρευνας, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη. 

Bell J., 2007, Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα. 

Δαουτόπουλος, Γιώργος, (1995), Μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών στον αγροτικό χώρο, 
Θεσσαλονίκη. 

Δουλκέρη Τ., 2015, Οδηγός μεθοδολογίας για τις κοινωνικές έρευνες, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. 

Ζαφειρόπουλος Κ., 2015, Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Εκδ. Κριτική, Αθήνα. 

HowardKeith, SharpJohn, (2001), Η επιστημονική μελέτη. Οδηγός σχεδιασμού και διαχείρισης 
πανεπιστημιακών ερευνητικών εργασιών, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. 

Νόβα-Καλτσούνη Χ., 2006, Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Εκδ. Γ. 
Δαρδάνος – Κ. Δαρδάνος Ο.Ε. 

SchnellR., HillP., EsserE., 2014, Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής 'Ερευνας, Εκδ.  Προπομπός. 

Τσιώλης Γ., 2014, Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, Εκδ. Κριτική, 
Αθήνα.  

Σοφιανοπούλου Χ., 2020, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, Εκδ. Utopia. 

Χριστοδούλου Δ., 2004, Επιστημονική Μεθοδολογία Οικονομικής & Επιχειρησιακής Έρευνας. Η 
Μεθοδολογική αντιπαράθεση και ο ρόλος του ερευνητή, Εκδ. Β. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα. 

  



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 
Κωδικός: 600-191703 

Εξάμηνο: 7ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Η Συμπεριφορά του καταναλωτή αλλά και γενικότερα η αγοραστική διαδικασία  αποτελεί κεντρικό 
πυρήνα του μάρκετινγκ. Το μάθημα εστιάζει στην αγοραστική απόφαση που έχει σαν αποτέλεσμα 
την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών αποτελώντας το επίκεντρο της στρατηγικής των 
επιχειρήσεων. 

 Η ύλη του μαθήματος αναπτύσσεται με τις  παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 Εισαγωγή στη Συμπεριφορά του καταναλωτή γεωργικών προϊόντων/τροφίμων 
 Απλό Υπόδειγμα της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή 
 Διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτή.  
 Αντίληψη, μάθηση και προσήλωση καταναλωτή.  
 Μέτρηση και αλλαγή στάσεων.  
 Έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή γεωργικών προϊόντων. Έρευνα Ανάμειξη Καταναλωτή  
 Αντίληψη Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ 
 Οι Αγοραστές σε Ομάδες / Κουλτούρα - Υποκουλτούρα  / Ομάδες Αναφοράς - Οικογένεια 
 Δημογραφικά και Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά του Καταναλωτή 
 Διαδικασία Διάδοσης του Προϊόντος (καινοτομίας-νέου προϊόντος)  
 Επιδράσεις Περίστασης 
 Προδιαθέσεις και Στάσεις του Καταναλωτή  
 Έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή γεωργικών προϊόντων.  
 Έρευνα αγοράς γεωργικών προϊόντων/τροφίμων.  
 Μέθοδοι έρευνας αγοράς και συλλογής πληροφοριών.  
 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου.  
 Δειγματοληψία και επεξεργασία δεδομένων έρευνας αγοράς.  
 Σύνταξη εκθέσεων ερευνών αγοράς γεωργικών προϊόντων.  

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνεται σε επιλεγμένα θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών γεωργικών 
προϊόντων, σε συνδυασμό με τις μεθόδους έρευνας αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος 
οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να: 

 Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών υποδειγμάτων και θεωριών σχετικά με 
την αγοραστική διαδικασία και συμπεριφορά του καταναλωτή  



 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του μίγματος Μάρκετινγκ με ουσιαστικό τρόπο, με στόχο να 
προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες. 

 Αναπτύσσουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους υποστηρίξουν στην απόκτηση, κατανόηση 
και ανάλυση της πληροφορίας για τον καταναλωτή-πελάτη-επιχείρηση (σε ρόλο του 
αγοραστή) και θα τους οδηγήσουν σε ουσιαστικές προσανατολισμένες στον πελάτη 
στρατηγικές μάρκετινγκ.  

 Επιλέγουν τη βέλτιστη, ανά ερευνητικό πρόβλημα, μεθοδολογία έρευνας αγοράς, 
 Αναπτύσσουν ένα τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά, αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο έρευνας 

αγοράς,  
 Διενεργούν στατιστικές αναλύσεις συγκεντρώνοντας πρωτογενή και δευτερογενή 

δεδομένα, μέσα από τις οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν σωστές διοικητικές αποφάσεις. 

Αποτίμηση 
I. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική: 

 Σιώμκος, Γ., (2016),Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη, Αθήνα. 
 Μπάλτας, Γ., Παπασταθοπούλου, Π., (2013), Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδόσεις Rosili, 

Αθήνα. 
 Darpy D. (2014) Συμπεριφορά του Καταναλωτή –έννοιες και εργαλεία, Αθήνα: Προπομπός. 
 Τομάρας Π. (2014), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς,  Αθήνα. 
 Καμενίδης, Χ. (2010), Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 
 Καρυπίδης, Φ. (2008), ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Εφαρμογές στη Γεωργία και στα Τρόφιμα, 

Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 
 Μάττας, Κ., Ρεζίτης, Α., Τσακιρίδου, Ε., Βλάχος, Η., και Καφούσιος, Δ. (επιμ.), (2013), 

Μάρκετινγκ και Τιμές Αγροτικών Προϊόντων, Nicosia: BrokenHillPublishers. 
 Σιώμκος  Γ., Βασιλικοπούλου Α. (2005), Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, 

Αθήνα: Σταμούλης.  
 Σταθακόπουλος Β. (2005), Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Αθήνα: Σταμούλης. 
 Φράγκος Κ. Χ. (2004), Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Ανάλυση Δεδομένων, Αθήνα: 

Interbooks. 

Ξενόγλωσση: 

 Kohls, R. L., &Uhl, J. N. (2002), Marketing of Agricultural Products. London: PrenticeHall. 



 Lindgreen, A., Hingley, M., Harness, D., Custance, P. (2010), Market Orientation: Transforming 
Food and Agribusiness around the Customer, Surrey: Gower.  

 Mothersbaugh D., Hawkins D., (2015), Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, 
McGrow Hiil. 
 Martin Evans, Gordon Foxall and Ahmad Jamal, (2009), Consumer Behaviour, John Wiley and 

Sons Ltd. 
 Michael R. Solomon, Gary J. BamossyandSorenAskegaard, (2007), Consumer Behaviour, 

Pearson Education Limited. 
 Suja R. Nair (2010), Consumer Behaviour& Marketing Research Himalaya Publishing House. 



ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-191704 

Εξάμηνο: 7ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
 Κλασσική θεωρία: AdamSmith, Ricardo 
 Συγκριτικό και Απόλυτο πλεονέκτημα 
 Νεοκλασσική θεωρία, θεώρημα Heckscher-Ohlin-Samuelson 
 Εμπόριο μεταξύ χωρών 
 Εμπορικό ισοζύγιο 
 Θεωρίες ροών εμπορίου με βάση την τεχνολογία 
 Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο 
 Παγκόσμιο εμπόριο, Πολυεθνικές 
 Η θεωρία των δασμών, Μη δασμολογικά μέτρα προστασίας 
 Συμβάσεις ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου: GATT- WTO, DohaRound 
 Εμπορικοί φραγμοί & ΠΟΕ 
 Οι επιπτώσεις της αγροτικής πολιτικής των αναπτυγμένων χωρών στο διεθνές εμπόριο και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες  
 Σχεδιασμός εξαγωγών/εξαγωγικό μάρκετινγκ 

Στόχοι Μαθήματος 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να κατανοούν θεωρητικά και εμπειρικά θέματα του 
Διεθνούς και Παγκόσμιου Εμπορίου αγροτικών προϊόντων . 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 



ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) ή Ενδιάμεση αξιολόγηση (20% Βαθμολογίας) 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

• ΤΣΟΥΝΗΣ Ν. (2015) Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. www.kallipos.gr 

• ΚΡΟΥΓΚΜΑΝ ΠΟΛ, ΟΜΠΣΤΦΕΛΝΤ ΜΟΡΙΣ, ΜΕΛΙΤΖ ΜΑΡΚ (2016) ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2ος τόμος, Εκδότης ΚΡΙΤΙΚΗ 

• KaweckiA., VenetB., Guillochon Β., (2015) Διεθνής Οικονομική: Διεθνές Εμπόριο και 
Μακροοικονομία, ISBN: 9786185036102, εκδοσειςΠροπομπος  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Κωδικός: 600-191801 

Εξάμηνο: 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Αντικείμενο της θεωρίας Βιομηχανικής Οικονομικής. Διάκριση και κατάταξη των γεωργικών 
βιομηχανιών. Βασικοί ορισμοί και βασικές έννοιες μικροοικονομικής στην οργάνωση των 
γεωργικών βιομηχανιών (ζήτηση, κόστη, μεγιστοποίηση κέρδους, αποτελεσματικότητα). Θεωρία 
της Επιχείρησης και Θεωρίες ανάπτυξης της γεωργικής μεταποιητικής επιχείρησης. Συμπεριφορά 
της μεταποιητικής επιχείρησης στον Τέλειο Ανταγωνισμό, Μονοπώλιο, και Μονοπωλιακό 
Ανταγωνισμό. Πλαίσιο ανάλυσης της Βιομηχανικής Οργάνωσης. Δομή αγοράς: διάρθρωση και 
δύναμη αγοράς και αποδοτικότητα γεωργικού βιομηχανικού κλάδου. Βιομηχανική Συγκέντρωση. 
Κάθετες σχέσεις και οικονομίες κλίμακας. Είσοδος επιχειρήσεων και εμπόδια εισόδου στις 
βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Διαφοροποίηση προϊόντος (ποικιλία και ποσότητα). Ο ρόλος της 
Διαφήμισης στις μεταποιητικές γεωργικές βιομηχανίες. Συγχωνεύσεις και συμπράξεις 
επιχειρήσεων. Εισαγωγή σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν τη λειτουργία των 
αγορών και τη στρατηγική συμπεριφορά των αγροτικών επιχειρήσεων. Με τη διδασκαλία του 
μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει βασική οικονομική σκέψη και ερεθίσματα για 
βαθύτερη σπουδή των δραστηριοτήτων της μεταποιητικής αγροτικής επιχείρησης από οικονομική 
άποψη για την αποτελεσματική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και αρχές της 
λειτουργίας των αγορών και της Βιομηχανικής Οργάνωσης ώστε να είναι ικανοί : 

1. Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τη δομή, συμπεριφορά και αποδοτικότητα των 
μεταποιητικών αγροτικών επιχειρήσεων  

2. Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις επιπτώσεις που έχουν στις αγορές μεταποιητικών 
αγροτικών προϊόντων οι αποφάσεις των παραγωγών μεταποιητικών αγροτικών προϊόντων.  

3. Να ερμηνεύουν οικονομικά τη στρατηγική συμπεριφορά των αγροτικών επιχειρήσεων για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους. 

4. Να αναλύουν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και 
την αλληλεπίδραση τους με  το εγγύς οικονομικό περιβάλλον τους. 

5. Να αναπτύσσουν αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 



1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 
 Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης  Ανάπτυξης  

2. Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ελληνική 

Βαρσακέλης, Ν. (2003), Μικροοικονομική Θεωρία :Θεωρία και Ασκήσεις, Εκδόσεις Ζυγός, 
Θεσσαλονίκη. 

Cabral, L. (2018). Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.  

Δρανδάκης, Μ., Δημάκος, Δ., (1993), Ασκήσεις Μικροοικονομικής Θεωρίας. Σταμούλης, Αθήνα. 

Ζαχαριάδης-Σούρας, Δ., (2003), Μικροοικονομική. Μια Εισαγωγή στις Αγορές και στις Τιμές. 
Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. 

Κατσουλάκος, Ι., (1998), Μικροοικονομική Πολιτική. Μέτρα και Εφαρμογές. Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα. 

LipczynskiJ., Wilson, J. &GoddardJ. (2011), Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις 
BrokenHillPublishersLTD. 

Ουσταπασίδης, Κ., (2003), Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 

Ουσταπασίδης, Κ. &Κατσουλάκος, Ι., (1999), Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική, 
Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 

Τσακλάγκανος, Α. (2007), Εισαγωγή στην Οικονομική των Επιχειρήσεων, Έκδοση, Εκδόσεις 
Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη. 

Ξένη 

Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., (1996), Economics of Strategy. John Wiley & Sons, Inc., U.S.A. 

Connor, J., Rogers,  R., Marrion, B.,  Mueller, W., (1985), The Food Manufacturing Industries.  
Lexington Books, Lexington, USA. 

Lipczynski, J.,  Wilson, j. (2001), Industrial Organization”.Pearson Education Limited. 

Martin,  S., (1993), Advanced Industrial Economics.  Blackwell  Publishers, Oxford, UK. 

Martin, S., (1994),  Industrial  Economics. Macmillan Publishing Company, USA. 

Perloff, J. M., ( 2001), Microeconomics. Addison Wesley Longman, London.  

Shy, Oz, (1995), Industrial Organization: Theory and Applications. Cambridge, Mass.: MITPress. 



ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-191802 

Εξάμηνο: 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Καινοτομία και αγροτική ανάπτυξη, Θεωρίες διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό πληθυσμό, 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση καινοτομιών στον αγροτικό χώρο, Διαδικασίες και στάδια 
διάχυσης καινοτομιών και κατηγορίες αγροτών, Εξέλιξη των υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών 
στην Ελλάδα και τον κόσμο, Συστήματα γεωργικών εφαρμογών, Επικοινωνία με τον αγροτικό 
πληθυσμό, Συλλογικές δράσεις και διάχυση καινοτομιών, Μέθοδοι επικοινωνίας και 
επικοινωνιακές στρατηγικές, Επικοινωνιακή διαδικασία, Ηγεσία και ανάπτυξη ηγεσίας, Σχεδιασμός 
και σύνταξη προγραμμάτων διάχυσης καινοτομιών και γεωργικής συμβουλευτικής, Ρόλοι και 
δεξιότητες του συμβούλου αγροτικής ανάπτυξης.      

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να κάνει τους φοιτητές γνώστες του ρόλου της καινοτομίας στην 
αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και τους τρόπους διάχυσής της στον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και τις 
μεθόδους γεωργικής συμβουλευτικής.  

Ειδικότεροι σκοποί του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να ορίζουν και 
αναλύουν το περιεχόμενο της καινοτομίας και το ρόλο της στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη, να 
περιγράφουν τις θεωρίες διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό χώρο, να περιγράφουν και 
αναλύουν τις διαδικασίες διάχυσης καινοτομιών στον αγροτικό χώρο, να αναγνωρίζουν τα στάδια 
υιοθέτησης των καινοτομιών και τις κατηγορίες των αγροτών, να περιγράφουν την εξέλιξη των 
γεωργικών εφαρμογών στην Ελλάδα και τον κόσμο, να ορίζουν και αναλύουν την επικοινωνία, την 
επικοινωνιακή διαδικασία και τις μεθόδους επικοινωνίας με τον αγροτικό πληθυσμό, να αναλύουν 
το ζήτημα της ηγεσίας στον αγροτικό πληθυσμό, να αναλύουν τους ρόλους και τις δεξιότητες του 
συμβούλου αγροτικής ανάπτυξης, να περιγράφουν τα συστήματα γεωργικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, να σχεδιάζουν και συντάσσουν  πρόγραμμα διάχυσης καινοτομίας στον αγροτικό χώρο 
και γεωργικής συμβουλευτικής. 

Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς συμβούλους αγροτικής 
ανάπτυξης. Δηλαδή, μελλοντικά στελέχη τοπικών φορέων (δημόσιων ή/και ιδιωτικών) ικανά να 
συμβουλεύουν τους παραγωγούς και να οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα διάχυσης 
καινοτομιών στον αγροτικό χώρο.  

Αποτίμηση 



1. Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύνθεσης 
γνώσεων, ερωτήσεις κρίσεως (60%) 

2. Σύνταξη και παρουσίαση ατομικής εργασίας (με powerpoint) (30%) 
3. Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα και συμμετοχή στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, 

συνθετική ικανότητα  (10%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- AKIS and advisory services in Greece, 2014, Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO 
AKIS, 
www.proakis.eu/sites/www.proakis.eu/files/Country%20Report%20Greece%2003%2006%2014
.pdf 

- AKIS in the EU: The inventory, 2014,  
www.proakis.eu/sites/www.proakis.eu/files/FINAL_REPORT_08_07_2014_VOL_I.pdf 

- Birner R., Davis K., Pender J.,  Nkonya E., Anandajayasekeram P., Ekboir J., Mbabu A.,  Spielman 
D., Horna D., Benin S., Cohen M., 2009, From Best Practice to Best Fit: A Framework for 
Designing and Analyzing Pluralistic Agricultural Advisory Services Worldwide, The Journal of 
Agricultural Education and Extension, 15:4, 341-355. 

- EU SCAR (2013), Agricultural knowledge and innovation systems towards 2020 – an orientation 
paper on linking innovation and research, Brussels. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/agricultural-knowledge-innovation-systems-
towards-2020_en.pdf. 

- Anderson, Jock R., Feder, Gershon, 2003, Rural Extension Services. Policy Research Working 
Paper;No. 2976. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19154 License: CC BY 3.0 IGO.” 

- Anderson, Jock R.. 2008, Agricultural Advisory Services. Washington, DC: World Bank. © World 
Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9041 License: CC BY 3.0 IGO.”  

- Hui-Hui Wang, Devarati Bhattacharya & Bryanna J. Nelson (2020) Secondary agriculture 
teachers’ knowledge, beliefs and, teaching practices of climate change, The Journal of 
Agricultural Education and Extension, 26:1, 5-17, DOI: 10.1080/1389224X.2019.1699126 

- Kim E. Dooley & T. Grady Roberts, 2020, Agricultural education and extension curriculum 
innovation: the nexus of climate change, food security, and community resilience, The Journal 
of Agricultural Education and Extension, 26:1, 1-3, DOI: 10.1080/1389224X.2019.1703507. 

- Koehnen T.,2011, ICTs for Agricultural Extension. Global Experiments, Innovations and 
Experiences, The Journal of Agricultural Education and Extension, 17:5, 473-474. 

- Κουτσούρης, Α., 2007, Στρατηγικές ανάπτυξης σε ΛΕΠ: Η εμπειρία της Κ.Π. LEADER. Στο: Κίζος, 
Θ. Ιωσιφίδης, Θ. και Σπιλάνης, Ι. (επιμ.) Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε ΛΕΠ. Αθήνα: Gutenberg. 

- Κουτσούρης, Α., 2009, Ο αδύναμος κρίκος της αγροτικής ανάπτυξης: συμμετοχικές διαδικασίες 
στο αγροτικό σύστημα γνώσης και πληροφόρησης. Στο: Παπαδόπουλος Α. (επιμ.) Η Ανάπτυξη 
σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο. Αθήνα: Gutenberg. 

- Laurent C., Cerf M., Labarthe P.,2006, Agricultural Extension Services and Market Regulation: 
Learning from a Comparison of Six EU Countries, Journal of Agricultural Education and 
Extension, Vol. 12, No. 1, 5 16, March 2006. 

- Rogers E., 1983, Diffusion of innovations, The Free Press, London. 
- Roling, N. G. (1988), Extension Science, Cambridge, Cambridge University Press. 
- Σιάρδος Γ., 1997, Γεωργικές Εφαρμογές, Εκδόσεις Ζήση, Θεσσαλονίκη. 
- Σιάρδος, Γ. και Κουτσούρης, Α. (2002), Αειφορική Γεωργία και Ανάπτυξη, Θεσσαλονίκη, Ζυγός.  



- Vanclay F., Lawrence G., 2007, Farmer rationality and the adoption of environmentally sound 
practices; A critique of the assumptions of traditional agricultural extension, European Journal 
of Agricultural Education and Extension, 1:1, 59-90. 

Διεθνή περιοδικά 

- Journal of Agricultural Extention:  
http://www.ajol.info/index.php/jae 

- Journal of Agricultural Extention and Rural Development: 
http://www.academicjournals.org/journal/JAERD/about 

- International Journal of Agricultural Extention:  
http://escijournals.net/IJAE 

- The Journal of Agricultural Education and Extention:  
http://www.tandfonline.com/toc/raee20/current  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Κωδικός: 600-191803 

Εξάμηνο: 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και αξία,  
Τυποποίηση στη γεωργία.  
Έλεγχος ποιότητας γεωργικών προϊόντων.  
Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας στις γεωργικές επιχειρήσεις.  
Εργαλεία διοίκησης ολικής ποιότητας, με εφαρμογές στη γεωργία και στα τρόφιμα.  
Συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή.  
Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στη γεωργία και στα τρόφιμα.  
Πρότυπα συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στη γεωργία (διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά).  
Επιθεώρηση, πιστοποίηση και ανασκόπηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας.  
Διαχείριση των οικονομικών της ποιότητας στις επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου.  
Συνεχής βελτίωση της ποιότητας.  
Επιλεγμένες εφαρμογές συστημάτων ποιότητας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας 
στις επιχειρήσεις γεωργίας και τροφίμων. Με βάση την ολιστική θεώρηση της ποιότητας, 
ενσωματώνονται οι διάφορες μορφές και διαστάσεις της ποιότητας, στις στρατηγικές, στις 
λειτουργίες και στις δραστηριότητες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εμπορικών 
επιχειρήσεων γεωργίας και τροφίμων. 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες ώστε: 
Κατανοούν και ερμηνεύουν την πελατοκεντρική δομή της ποιότητας στη γεωργία και στα τρόφιμα. 
Εξοικειώνονται με τη διοίκηση ολικής ποιότητας και με τον έλεγχο ποιότητας. 
Εξοικειωθούν με τα συστήματα διαχείρισης/διασφάλισης της ποιότητας και την πιστοποίηση, με 
επίκεντρο τη γεωργία και τα τρόφιμα. 
Γνωρίζουν και αξιολογούν τα πρότυπα συστημάτων ποιότητας που υιοθετούν οι παραγωγικές και 
εμπορικές επιχειρήσεις στο χώρο της γεωργίας και των τροφίμων. 
Εξοικειωθούν με τα οικονομικά της ποιότητας και γνωρίζουν τρόπους εκτίμησης του κόστους 
ποιότητας. 
Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία διοίκησης ποιότητας. 
Εντοπίζουν πεδία προς βελτίωση και εφαρμόζουν μεθόδους σχεδιασμού των βελτιώσεων. 

Αποτίμηση 



I. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική: 

Καρυπίδης, Φ. (2008), Ειδικά Θέματα Ποιότητας: Εφαρμογές στη Γεωργία και στα Τρόφιμα. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. 

Τσάκνης Ι. (2008), Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων, Αθήνα: Α. Παπασωτηρίου και Σια ΟΕ. 

Αρβανιτογιάννης, Ι., και Τζούρος, Ν. (2006), Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 
22000, Αθήνα: Σταμούλης. 

Δερβιτσιώτης Κ.. (2005), Διοίκηση ολικής ποιότητας, Αθήνα: Εκδόσεις Οικονομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ. 

Goetsch D. L. Davis S. B. (2013), Διαχείριση Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία –Εισαγωγή στην 
Ολική Ποιότητα, ΕκδόσοειςΤζιόλα. 

Καμπουρίδης, Γ. (2004), Η στρατηγική ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση. Αθήνα: 
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 

Κέφης, Β. Ν. (2005), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – θεωρία και πρότυπα, Αθήνα: Κριτική. 

Τσιότρας  Γ. (2002), Βελτίωση ποιότητας (2η Έκδ.), Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου 

Ξενόγλωσση: 

Chandrashekar, H. M., and Murphy, C. (2011), Quality Management for Agricultural Products, 
Lampert Academic Publishing. 

Goetsch, D.L. & S.B. Davis. (2006), Quality Management for Production, Processing and Services. 
Ohio: Prentice Hall. 

Petersen B., Nüssel M., Hamer M., (2014), Quality and risk management in agri-food chains, 
Wageningen Pers. 

Luning P. A. (2016), Food Quality Management: Technological and Managerial Principles and 
Practices, Wageningen Academic Publishers.  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Κωδικός: 600-191804 

Εξάμηνο: 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Επισκόπηση των οικονομικών του περιβάλλοντος. Σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Το 
περιβάλλον σαν περιουσιακό στοιχείο. Αποτίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου. 
Βιωσιμότητα ή Αειφορία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας. Δημόσια αγαθά. Η έννοια των εξωτερικών 
οικονομιών. Περιβαλλοντική υποβάθμιση και η αποτυχία της αγοράς. Το άριστο επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας. Μέθοδοι αξιολόγησης μέτρων πολιτικής για τη διαχείριση και 
προστασία των φυσικών πόρων. Μέτρηση της ωφέλειας των περιβαλλοντικών αγαθών. Εκτίμηση 
της στενότητας και η ενδεχόμενη εξάντληση των φυσικών πόρων. Η οικονομική έννοια της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης. Διαδικασίες ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής. Ιστορική εξέλιξη της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και οι επιδράσεις της. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να εφαρμόζουν οικονομικές 
αρχές και υποδείγματα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του 
περιβάλλοντος και να αναλύουν τα μέσα, τους μηχανισμούς και την αναγκαιότητα εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: 

1. Να αναλύουν  τις βασικές οικονομικές αρχές και υποδείγματα για την προστασία και 
διαχείριση των φυσικών πόρων.  

2. Να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των φυσικών 
πόρων.  

3. Να αναλύουν τη σχέση κόστους ωφέλειας για τις διάφορες αποφάσεις διαχείριση των 
φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Να ορίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και να 
αναλύουν τη λογική στην διαμόρφωσή της.  

5. Να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της Υπαίθρου. 

6. Να χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» για την παρακολούθηση και διαρκή ενημέρωση 
των μεταβολών, εξελίξεων και αναμορφώσεων της περιβαλλοντικής Πολιτικής.  

Αποτίμηση 



Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 
1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης  Ανάπτυξης  
2. Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ελληνική 

Βλάχου Ανδριάννα, (2001). Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

Κώττη Α., Κώττη Γ., (1998). Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μακροοικονομική. Εκδόσεις Κ & Π Σπίλιας, 
Αθήνα. 

Γκιζάρη, Άννα Σ., (2003). Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη.   

Δούση, Ε., (2001). Η κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος και η επίδραση της στην περίπτωση της 
Ελλάδας. Εκδόσεις Παπαζήση,  Αθήνα 
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ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
Κωδικός: 600-191901 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
1. Έννοια και κατηγορίες μελετών. 
2. Έννοια και κατηγορίες επενδύσεων.  
3. Έννοια και περιεχόμενο αγροτικής ανάπτυξης. Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό θεσμικό 

πλαίσιο. Μηχανισμοί χρηματοδότησης έργων αγροτικής ανάπτυξης.  
4. Ανάλυση των γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης σε τυπικής μορφής 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.  
5. Ανάλυση γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης περιοχών.  
6. Μεθοδολογία εκπόνησης γεωργοοικονομικών μελετών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  
7. Διαδικασία αξιολόγησης μελετών αγροτικής ανάπτυξης.  

Οι θεματικές ενότητες του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος θα περιλαμβάνουν: 

1. Μεθοδολογία κατάρτισης γεωργοοικονομικών μελετών ανάπτυξης.  
2. Αναζήτηση και συλλογή υλικού για την κατάρτιση των μελετών γεωργικής ανάπτυξης.  
3. Σύνταξη Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 
4. Σύνταξη Σχεδίων Βελτίωσης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων  
5. Σύνταξη Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης  
6. Σύνταξη σχεδίου δράσης Νέων Γεωργών 
7. Σύνταξη γεωργοοικονομικών μελετών αγροτικής ανάπτυξης 
8. Σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να καταρτίζουν 
γεωργοοικονομικές μελέτες ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, περιοχών, 
περιφέρειας και χώρας συνδυάζοντας ευρύ φάσμα γνώσεων που απέκτησαν από τα μαθήματα που 
διδάχθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα, τόσο στον κορμό όσο και στην κατεύθυνση της αγροτικής 
οικονομίας .  

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: 

1. Να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τα επενδυτικά σχέδια και τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός επενδυτικού έργου. 

2. Να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τις μελέτες και τη μεθοδολογία 
κατάρτισης αυτών. 

3. Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία κατάρτισης γεωργοοικονομικών 
μελετών ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και περιοχών.  



4. Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση και συλλογή του υλικού για την κατάρτιση των μελετών 
γεωργικής ανάπτυξης.  

5. Να εξοικειωθούν με την ηλεκτρονική αναζήτηση κάθε πληροφορίας και στοιχείων για την 
κατάρτιση μιας γεωργοοικονομικής μελέτης ανάπτυξης.  

6. Να εξοικειωθούν και να κατανοήσουν την σύνταξη και αξιολόγηση γεωργοοικονομικών 
μελετών ανάπτυξης.  

Αποτίμηση 
Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Ερωτήσεις Σύντομης  Ανάπτυξης  
 Ασκήσεις  Σύντομης  Ανάπτυξης  

Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
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Προγραμμάτων.  Εκδόσεις Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη.  

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  (2019), ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,    ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΔΙΣΙΓΜΑ. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
Κωδικός: 600-191902 

Εξάμηνο: 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοια, ορισμός, σκοποί και περιεχόμενο της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Έννοιες, τύπος, μέγεθος, 
μορφές και ταξινόμηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων). Η Συνάρτηση παραγωγής στη γεωργία. Οι 
λειτουργίες της Οργάνωσης και Διαχείρισης (Σχεδιασμός, Εφαρμογή, Έλεγχος).Περιβάλλον της 
γεωργικής εκμετάλλευσης - Διαχείριση των συντελεστών παραγωγής. Διαρθρωτική ανάλυση και 
ανάλυση των βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εκτίμηση της 
οικονομικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μέθοδοι Οργάνωσης, Διαχείρισης και 
Αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Γεωργικός Προϋπολογισμός, Απλοποιημένος 
Προγραμματισμός, Γραμμικός Προγραμματισμός, Παραμετρικός Προγραμματισμός, Δυναμικός 
Γραμμικός Προγραμματισμός). 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των φοιτητών να κατανοούν την οικονομική λειτουργία των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τους νόμους που διέπουν την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής και να 
εφαρμόζουν μεθόδους οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με σκοπό 
τη βελτίωση της οικονομικότητάς τους. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να κατανοούν  την 
οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα είδη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και τις ιδιαιτερότητες κάτω από τις οποίες δραστηριοποιούνται, να γνωρίζουν τους νόμους που 
διέπουν την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής και τις μεθόδους οργάνωσης και 
αναδιοργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να αποκτήσουν την ικανότητα να ερμηνεύουν 
σωστά τις πολιτικές και επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στον αγροτικό τομέα. 
Θα είναι σε θέση να χειρίζονται θέματα αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, με την υποκατάσταση των συντελεστών παραγωγής και τη χρήση μεθόδων 
γεωργικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγραμμάτων.Τέλος θα 
αναπτύξουν την ικανότητα να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατά 
τρόπο που βελτιώνει την οικονομική θέση τους. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 



 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Κωδικός: 600-191903 

Εξάμηνο: 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση (ορισμοί, επίπεδα στρατηγικής, στρατηγική διοίκηση, 
στρατηγικός προγραμματισμός). Το εξωτερικό περιβάλλον (μακρο-περιβάλλον, κλάδοι, στρατηγικές 
ομάδες, ανταγωνιστές). Το εσωτερικό περιβάλλον (αλυσίδα αξίας, πόροι, ικανότητες & δεξιότητες, 
ανάλυση VRIO). Το όραμα της επιχείρησης, Οργανωσιακή κουλτούρα και στρατηγική, 
Ανταγωνιστικές στρατηγικές-Θεωρίες δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εταιρικές 
στρατηγικές κατευθύνσεις. Αξιολόγηση-Επιλογή των στρατηγικών κατευθύνσεων. Εφαρμογή των 
στρατηγικών - Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης. Διεθνής στρατηγική. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα κύρια εργαλεία στρατηγικής 
αξιολόγησης, ανάλυσης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Στα πλαίσια του μαθήματος οι 
φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα βασικά συστατικά του κύριου ερωτήματος της 
στρατηγικής διοίκησης, πώς και γιατί μερικοί οργανισμοί αποδίδουν καλύτερα από άλλους, και να 
προτείνουν λύσεις για την μακροπρόθεσμη επιβίωση κάθε τύπου οργανισμού. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

- Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη θεωρία της 
στρατηγικής διοίκησης 

- Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών μοντέλων της στρατηγικής διοίκησης. 
- Αξιολογήσουν την αποστολή, τους σκοπούς και τους στόχους ενός οργανισμού. 
- Αναγνωρίσουν και αξιολογήσουν τους οργανωσιακούς πόρους και ικανότητες (resources 

and organizationalcapabilities), τις δεξιότητες κορμού (corecompetencies) και τις δυναμικές 
ικανότητες (dynamiccapabilities). 

- Αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τους παράγοντες κλειδιά της επιτυχίας ενός οργανισμού. 
- Αξιολογήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη χάραξη στρατηγικής. 
- Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τις ανταγωνιστικές δυνάμεις στην αγορά. 
- Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τον ρόλο και την επιρροή των ενδιαφερομένων μερών 

(stakeholders). 
- Αναγνωρίσουν διαφορετικούς τύπους ανταγωνιστού πλεονεκτήματος. 
- Κατανοήσουν πως δημιουργείται αξία μέσω της στρατηγικής ηγεσίας κόστους και 

διαφοροποίησης. 
- Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τη σημασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στη 

στρατηγική επιτυχία. 



- Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τη σημασία της δομής, του σχεδιασμού, της οργανωσιακής 
κουλτούρας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αποτελεσματική στρατηγική 
διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 
 Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης  Ανάπτυξης  

2. Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (40%) του τελικού βαθμού  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  

1.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (2016), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ,  

2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (2013),  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ. 

3.Θερίου Νικόλαος, (2014): Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων, 3η αναθεωρημένη έκδοση, 
Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. 

4. Frank t. Rothaermel (2017), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ROSILI. 

  



ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Κωδικός: 600-192001 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ιστορία και εξέλιξη της αλιείας. Αλιευτικός στόλος (τύποι, χαρακτηριστικά, είδη στόχοι). Αλιεία 
υδάτινων οικοσυστημάτων (παράκτια ζώνη, λίμνη, θάλασσα, κ.α). Κοινή Αλιευτική Πολιτική και 
Κώδικας Δεοντολογίας της Αλιείας. Προστατευόμενες Περιοχές (πλαίσιο, φορείς διαχείρισης). 
Αλιευτικά Δεδομένα: εκτίμηση και αξιολόγηση. Αλιευτικά αποθέματα, διαχείριση απορριπτόμενων 
και παράπλευρων αλιευμάτων. Κοινωνικο-οικονομική διάσταση της αλιείας. Αειφορική διαχείριση 
αλιευτικών πόρων, μείωση αποτυπώματος αλιείας. 

History and evolution of fishing. Fishing fleet (types, characteristics, types of targets). Fishing of 
aquatic ecosystems (coastal zone, lake, sea, etc.). Common Fisheries Policy and Fisheries Code of 
Fisheries. Protected Areas (framework, management bodies). Fisheries Data: assessment and 
evaluation. Fishing stocks, disposal of discarded and by-products. Socio-economic dimension of 
fishing. Sustainable management of fisheries resources, reduction of fishing footprint. 

ΣτόχοιΜαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων με το αντικείμενο της αλιείας και των αλιευτικών αποθεμάτων. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα αλιευτικά εργαλεία (λειτουργίας, είδη στόχος) ανάλογα 
με το υδάτινο οικοσύστημα. Θα εκτιμήσουν και θα αξιολογήσουν δεδομένα αλιείας. Θα συνδέσει 
την αλιευτική νομοθεσία με την αλιευτική διαχείριση. Θα κατανοήσει τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα αλιείας και αλιευτικών αποθεμάτων. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) με ερωτήσεις ανάπτυξης ή κριτικής προσέγγισης ή πολλαπλής 
επιλογής 

ή 

ΙΙ. Αξιολόγηση Εργασία (40%) και Γραπτή εξέταση (60%) με ερωτήσεις ανάπτυξης ή κριτικής 
προσέγγισης ή πολλαπλής επιλογής 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  



1. Στεργίου Κ.Ι., Τσίκληρας Α.Χ., 2015. Αλιευτική Βιολογία. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, 
www.kallipos.gr, ISBN: 978-960-603-235-6  



ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ 
Κωδικός: 600-193903 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Στοιχεία γενικής ανθοκομίας. 
Ταξινόμηση ανθοκομικών φυτών.  
Δυνατότητες, περιορισμοί και ιστορία της ελληνικής ανθοκομίας. 
Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 
Ιστορική εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 
Τρίπτυχο χώρος-τόπος-τοπίο. 
Εννοιολογική θεώρηση, χωροχρονικές κλίμακες και βασικές τυπολογίες του τοπίου.  
Όργανα σχεδίασης και κλίμακα στον σχεδιασμό. 
Δυναμικά και στατικά στοιχεία του τοπίου. 
Θεωρητική, μεθοδολογική και τεχνική προσέγγιση ανάλυσης κι αξιολόγησης του τοπίου. 
Βασικές θεωρητικές αρχές στον σχεδιασμό και στους παράγοντες της τοπιακής σύνθεσης. 
Φάσεις και διαδικασία (ανα)σχεδιασμού έργων τοπίου. 
Επεξεργασία σύνθετου θέματος, συγκροτημένη και σταδιακή επίλυσή του. 
Σύνταξη και παρουσίαση ολοκληρωμένης μελέτης. 

Στόχοι Μαθήματος 
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η εισαγωγή στη ΓενικήΑνθοκομία, στην τέχνη και επιστήμη 
της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, καιη ανάλυση, σύνθεσηκαι δημόσια παρουσίαση τοπίων διαφορετικής 
κλίμακας και τυπολογίας. 

Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων για τα κυριότερα ανθοκομικά είδη και για τη χρήση των καλλωπιστικών φυτών 
στην αρχιτεκτονική τοπίου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα φυτικά είδη που μπορούν να 
συμβάλλουν στη μεταμόρφωση του ελληνικού τοπίου, συνοδευόμενα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους, τη σωστή καλλιέργεια και συντήρησή τους. 

Στοχεύει, επίσης, στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τις αρχές, τους κανόνες, την ιστορία της 
αρχιτεκτονικής τοπίου, και στη γνωριμία και εφαρμογή από αυτούς διαδικασιών (ανα)σχεδιασμού 
έργων τοπίου. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση φοιτητών ολοκληρώνεται με: 

 Γραπτή εξέταση - 50% (ερωτήσεις σύντομης απάντησης και πολλαπλών επιλογών) 
 Εργαστηριακή εξέταση - 50%(προγραμματισμός έργων τοπίου και δημόσια παρουσίαση). 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Σάββας, Δ. (2020), ΓενικήΑνθοκομία, Αθήνα: πεδίο [ISBN: 978-960-635-239-3, Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 94692454]. 

Τσαλικίδης, Γ.Α.(2008), Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εισαγωγή στη θεωρία και την εφαρμογή, 
Θεσσαλονίκη: επίκεντρο [ISBN: 978-960-458-016-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14907]. 

Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (2018), Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχεδιασμός Αστικών Χώρων, Κριτική και 
θεωρία, Σύγχρονες τάσεις σχεδιασμού τοπίου, Β΄ Τόμος, Θεσσαλονίκη: Ζήτη Πελαγία &Σια 
Ι.Κ.Ε.[ISBN: 978-960-456-501-6, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106991]. 

Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (2006), Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο 
Έργο, 5ος Τόμος, Θεσσαλονίκη: Ζήτη Πελαγία &Σια Ι.Κ.Ε.[ISBN: 960-431-990-6, Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 11010]. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

Journal of Floriculture and Landscaping. 

International Journal of Horticulture and Floriculture. 

Landscape and Urban Planning-International Journal of Landscape Science, Planning and Design. 

Landscape Research-Journal of the Landscape Research Group. 

International Journal of Landscape Architecture (JoLA)-Journal of the European Council of Landscape 
Architecture Schools (ECLAS). 

  



ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Κωδικός: 600-191004 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο (ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3) 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Βασικές σχέσεις μεταξύ συντελεστών παραγωγής και παραγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο της 
οικονομικής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.  Τύποι συναρτήσεων παραγωγή. Καμπύλες 
ισοπαραγωγής, καμπύλες ίσου κόστους. Μερικές και συνολικές ελαστικότητες παραγωγής. 
Ελαστικότητα της υποκατάστασης. Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.  Μέτρηση 
αποτελεσματικότητας. Η μεθοδολογία DEA (DataEnvelopmentAnalysis). 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές και της αριστοποίησης  της γεωργικής οικονομικής και 
η εξοικείωσή τους στη χρήση εξειδικευμένων οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων 
Λογισμικού 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την θεωρία του γραμμικού προγραμματισμού στην 
επιχειρησιακή έρευνα,  την κατάρτιση μοντέλων DEA και την επίλυσή τους με τη χρήση Η/Υ και θα  
εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία προβλημάτων αριστοποίησης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
Coelli, Rao, Battese (2006). “An Introduction to efficiency and productivity analysis” . Kluwer 
Academic Publishers, N.Y 



Thanassoulis, E. (2001). “Introduction to the theory and application of data envelopment analysis”. 
Springer.  



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΓΕΩΡΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193003 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Βασικές αρχές της Βιολογικής Γεωργίας. - Δομή και δραστηριότητες διεθνών οργανώσεων και 
επιτροπών. - Διεθνές και Ελληνικό Νομοθετικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία. - Οργάνωση και 
λειτουργία φορέα ελέγχου και πιστοποιήσης. - Διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας. - Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 

Βασικές αρχές για τη παραγωγικότητα των αγροοικοσυστμάτων σε σχέση με το έδαφος, τη 
διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους και των φυτικών υπολειμμάτων, την αντιμετώπιση 
εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων (βιολογική καταπολέμηση), το πολλαπλασιαστικό υλικό που 
χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας, την αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, τη 
θρέψη (οργανική και ανόργανη λίπανση), την αξιοποίηση των ψυχανθών στα γεωργικά συστήματα, 
συστήματα καλλιέργειας, τη διαχείριση νερού και την αξιοποίηση των μικροοργανισμών 
(μυκόρριζες, συμβιωτική αζωτοδέσμευη). Συγκομιδή, συσκευασία, σήμανση, προβολή και 
προώθηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση: 

 Να κατανοεί τις αρχές και τη νομοθεσία που διέπουν την εφαρμογή της Βιολογικής 
Γεωργίας και τη παραγωγή βιολογικών προϊόντων αλλά και τη σήμανση τους 

 Να γνωρίζει τις παραμέτρους που πρέπει να λάβει υπόψη για να εγκαταστήσει στη πράξη 
μια βιολογική καλλιέργεια (εκλογή θέσης, προετοιμασία του εδάφους, εφαρμογή 
κατάλληλων συστημάτων καλλιέργειας, αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, αρχικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό) 

 Να γνωρίζει τις καλλιεργητικές τεχνικές που απαιτούνται, το κατάλληλο χρόνο συγκομιδής, 
αποθήκευση και εμπορία των  βιολογικών προϊόντων 

 Να κατανοεί τις βασικές αρχές για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στη βιολογική 
γεωργία 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:  
- Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
- Ερωτήσεις όπου χρειάζεται σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη 



 ΙΙ. Παράδοση-παρουσίαση γραπτών εργασιών (αξιολόγηση των εργασιών στο πλαίσιο των 
εργαστηριακών ασκήσεων και γραπτή τελική εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Σιδηράς,Ν. Κ. 2005. Βιολογική Γεωργία. Εκδόσεις ΔΗΩ.  
• Επιτροπάκης, Τ. 2000. Βιολογική Γεωργία. Βιβλιοεκδοτική Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
• Editor(s): Sarath Chandran, M.R. Unni, Sabu Thomas, Organic Farming, Woodhead Publishing, 

2019, Pages i-iii, ISBN 9780128132722, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813272-2.00014-8 
• GomieroΤ. 2017. Food quality assessment in organic vs. conventional agricultural produce: 

Findings and issues, Applied Soil Ecology, 123: 714-728, 2018 
https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.10.014 

• Παλάτος, Γ. Βιολογική Γεωργία-σημειώσεις Εργαστηρίου. ΑΤΕΙΘ 
• Σιδηράς, Ν.Κ. 2004. Οργανική λίπανση και αμειψισπορές. Εκδόσεις ΔΗΩ.   

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

• Agriculture, ecosystems & Environment, ISSN: 0167-8809 
• European Journal of Agronomy, ISSN: 1161-0301 
• Journal of Agronomy and Crop Science, Online ISSN: 1439-037X 
• Soil and Tillage Research, ISSN: 0167-1987 
• Renewable Agriculture and Food systems, ISSN: 1742-1705 
• Archives of Agronomy and Soil Science, Taylor and Francis Online 
• Agronomy, ISSN: 2073-4395 
• Agriculture, ISSN: 2077-0472 
• Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, Taylor and Francis Online 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
Κωδικός: 600-192002 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

ΕβδομαδιαίεςΏρεςΔιδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Βιολογική κτηνοτροφια– ορισμοί. Προϊόντα βιολογικής εκτροφής. Βασικές αρχές της βιολογικής 
κτηνοτροφίας. Βιολογική κτηνοτροφία στην ΕΕ και Ελλάδα – Νομοθεσία. Προοπτικές ανάπτυξης της 
βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Διαχείριση - διατροφή – υγιεινή των βιολογικών εκτροφών. 
Μετατροπή συμβατικών σε βιολογικές εκτροφές. 
Πλεονεκτήματακαιμειονεκτήματατηςβιολογικήςκτηνοτροφίας. 
Βιολογικήκτηνοτροφίακαιπεριβάλλον. 

Organic farming and livestock production – Definitions. Organic products. Basic principles of organic 
livestock production. Organic livestock production in EU and Greece. Relevant legislation. Future 
perspectives of organic livestock production in Greece per kind of animal. Supervision of animals - 
nutrition - hygiene - conversion to the organic production system. Advantages and disadvantages of 
conventional and organic livestock farms. Organic livestock production and the environment. 

Στόχοι Μαθήματος 
Μαθησιακοί στόχοι: 

Να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών για εναλλακτικές πρακτικές κτηνοτροφικής 
παραγωγής και ιδιαίτερα τη βιολογική εκτροφή. Να κάνει τους φοιτητές να εκτιμήσουν τη σημασία 
της βιοποικιλότητας και επομένως την εκτροφή αυτόχθονων φυλών. Να καταλάβουν την ανάγκη 
της διατήρησης της τοπικής οικονομίας. Να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις αναγκαίες γνώσεις για 
την εφαρμογή της βιολογικής κτηνοτροφίας. 

Learning objectives: 
Stimulating the interest of students concerning alternative livestock production patterns and 
particularly organic production. Making students realize the value of conservation of biodiversity 
and, therefore, the value of autochthonous breeds. Understanding the value of maintaining local 
ecosystems. Providing students with all the knowledge necessary to work and/or get engaged in 
organic livestock production. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις)  
ή 
ΙΙ. Γραπτή εξέταση προόδου (20%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία και Γραπτή τελική 
εξέταση (80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 
 



Ι. Final written exams (100%) which contains questions on lectures 
OR 
ΙΙ. Written midterm test (20%) which contains questions on lectures and Final written exams which 
contains questions on lectures. 

Βιβλιογραφία 
-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία: 

1. Efstathiou, A., 1998. Family livestock production farms. 

2. Ewing, Lay, and Barell, 1999. Farm animal welfare. Prentice Ηall. 

3. Zoiopoulos, P., Papatheodorou, A., 2000. Organic livestock farming (production of livestock 
products organically). Agrotypos, Athens, Greece. 

4. Rahmann, G., 2004. Βιολογική κτηνοτροφία, Εκδόσεις Ψύχαλου. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. DHO (ΔΗΩ) Magazine concerning ecological faming (In Greek).  



ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
Κωδικός: 600-191017 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Τι είναι η γεωργία ακριβείας,γιατί προέκυψε η ανάγκη εφαρμογής της,  βασικός σκοπός της, 
εφαρμογή εισροών με μεταβλητές δόσεις με τη χρήση χαρτώνκαι αισθητήρων, χωρική και χρονική 
μεταβλητότητα στη γεωργία ακριβείας,οικονομικά οφέλη εφαρμογής της,περιορισμοί εφαρμογής 
της, τεχνολογίες και μέσα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ακριβείας,τηλεπισκόπιση, παγκόσμιο  
σύστημα προσδιορισμού θέσης, εφαρμογές των GPS στη γεωργία ακριβείας,γεωγραφικά 
συστήματα πληροφοριών, στάδια εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας, εφαρμογή της γεωργίας 
ακριβείας στην πράξη, εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας στη σπορά, στην άρδευση, στη λίπανση, 
στην προστασία και στη συγκομιδή των φυτών.  

What is precision agriculture, why the need to implement precision agriculture, the main purpose of 
precision agriculture, the application of inputs with variable doses using maps and sensors, spatial 
and temporal variability in precision agriculture, the economic benefits of applying precision 
agriculture, its application limitations, technologies and instruments used in precision agriculture, 
remote sensing, global positioning system (GPS), GPS applications in precision agriculture, 
geographic information system (GIS), stages of application of precision agriculture, application of 
precision agriculture in practice, application of precision agriculture to sowing, irrigation, 
fertilization, protection and harvesting of plants. 

Στόχοι Μαθήματος 
 Το μάθημα εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Γεωργίας Ακριβείας και 

τις βασικές αρχές της καλλιέργειας των φυτών που αφορούν την εφαρμογή διαφορετικών 
δόσεων των εισροών και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε τμήμα του αγρού 
ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες. 

 Αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων των φοιτητών, σε θέματα της 
Γεωργίας Ακριβείας., έτσι ώστε, να  τους οδηγήσει στην κατανόηση των βασικών αρχών και 
αντιλήψεων της. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει τις 
ικανότητες να:  

 Η γεωργία ακριβείας στοχεύει να βελτιστοποίηση τη διαχείριση σε επίπεδο αγροτεμαχίου 
σχετικά με την προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών πιο κοντά στις καλλιεργητικές 
ανάγκες (εισροές), την προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους (ελαττώνοντας τις απώλειες του αζώτου) και τα οικονομικά ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα μέσω αποτελεσματικότερων πρακτικών (βελτιωμένη διαχείριση της 
χρήσης λιπασμάτων και άλλων εισροών).  

 Να κατανοήσει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη γεωργία που επέτρεψαν τη 
μέτρηση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των παραμέτρων της παραγωγής και 
του εδάφους και έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης συστημάτων της Γεωργίας Ακριβείας.  



 Να συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, να 
συμβάλει στη διατήρηση μια παραγωγικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Να κατανοήσει τη σημασία της διαχείρισης της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας 
των αγρών που γίνεται στη Γεωργία Ακριβείας προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 
των αγροκτημάτων και να επιτευχθεί μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από την μη ορθολογική χρήση των εισροών 

 Να ενημερωθεί για την ιστορική διαδρομή της Γεωργίας Ακριβείας και την εξέλιξη της 
παγκοσμίως και στη χώρας μας. Επίσης, να ενημερωθεί ότι ηΓεωργία Ακριβείας 
(PrecisionAgriculture) είναι μια νέα μέθοδος διαχείρισης των αγρών, σύμφωνα με την οποία 
οι εισροές (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόρος, νερό άρδευσης) και οι καλλιεργητικές 
πρακτικές εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εδάφους και των καλλιεργειών, 
καθώς αυτές διαφοροποιούνται στον χώρο και στον χρόνο.   

 Να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και 
να εφαρμόσει στην πράξη τις σύγχρονες γεωργικές τεχνολογίες όπως είναι η  Γεωργία 
Ακριβείας για την καλύτερη χρήση των πολύπλοκων μακροπρόθεσμων αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ των πόρων, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην αγγλική.  

Ι. Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (100%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
- Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Ayalew, L., & Yamagishi, H. (2005). The application of GIS-based logistic regression for landslide 
susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains, Central Japan. Geomorphology, 65, 15–
31. 

 Andrew Rogers, TihoAncev and Brett Whelan, 2016. Flat earth economics and site-specific crop 
management: how flat is flat?, Precision Agric (2016) 17:108–120. 

 S. Freitas, E. A. Pozza, M. C. Alves, G. Coelho, H. S. Rocha, A. A. A. Pozza, 2016.Spatial 
distribution of Yellow Sigatoka Leaf Spot correlated with soil fertility and plant nutrition. 
PrecisionAgric (2016) 17:93–107. 

 Blaschke, T. (2010). Object based image analysis for remote sensing. ISPRS Journal of 
Photogrammetry and RemoteSensing, 65, 2–16. 

 Durrant-Whyte, H. (2001). Multi Sensor Data Fusion. Australian Centre for Field Robotics, 
University of Sydney. Version 1.2.  

 Geovariances. (2013). Isatis technical ref., ver. 2013.1. France:  
 Geovariances& Ecole Des Mines De Paris. Goovaerts, P. (1997). Geostatistics for natural 

resources evaluation. New York: Oxford University Press. 
 Ehsani, R., Sankaran, S. and Dima, C., 2010. Grower Expectations of New Technologies 

forApplications in Precision Horticulture . AE467, Series of the Agricultural and Biological 
Engineering Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute ofFood and 
Agricultural Sciences, University of Florida. October 2010. 



 Marta, A., Grifoni, D., Mancini, M., Storchi, P., Zipoli, G., &Orlandini, S. (2010). Analysis of the 
relationships between climate variability and grapevine phenology in the Nobile di 
Montepulciano wine production area. The Journal of Agricultural Science, 148(06), 657–666.  

 Matese, A., Toscano, P., Di Gennaro, S. F., Genesio, L., Vaccari, F. P., Primicerio, J., et al. (2015). 
Intercomparison of UAV, aircraft and satellite remote sensing platforms for precision viticulture. 
Remote Sensing, 7, 2971–2990.  

 Moriondo, M., Bindi, M., Fagarazzi, C., Ferrise, R., &Trombi, G. (2010). Framework for high-
resolution climate change impact assessment on grapevines at a regional scale. 
RegionalEnvironmentalChange, 11(3), 553–567. 

 Lee, K., & Lee, B. (2013). Estimation of rice growth and nitrogen nutrition status using color 
digital camera image analysis. European Journal Agronomy, 48, 57–65. 

 Lin, P., Chen, Y. M., He, Y., & Hu, G. W. (2014). A novel matching algorithm for splitting touching 
rice kernels based on contour curvature analysis. Computers and ElectronicsAgriculture, 109, 
124–133.  



ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Κωδικός: 600-193902 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Οι Χημικές Ενώσεις στη Φυτοπροστασία, Φυτοπροστασία και Χημική Καταπολέμηση. 
Η Εξέλιξη και οι ιδιότητες των Γεωργικών Φαρμάκων, η Διαδικασία Έγκρισης Γεωργικών Φαρμάκων, 
ο Τρόπος και μηχανισμός δράσης των ΓΦ, Εκλεκτικότητα ΓΦ, η Χημική Δομή   και σχέση της με την 
Εκλεκτικότητα, η Τυποποίηση Γεωργικών Φαρμάκων και η ετικέτα. 
Τα Μέσα εφαρμογής ΓΦ, τα Είδη Σκευασμάτων, οι Τεχνικές ανάλυσης υπολειμμάτων ΓΦ, η 
Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα ΓΦ και τα βιοκτόνα. Κατάταξη και ονοματολογία ΓΦ. 
Μυκητοκτόνα - Εντομοκτόνα - Ακαρεοκτόνα - Νηματοδωκτόνα-Ζιζανιοκτόνα και άλλα 
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (μηχανισμοί δράσης τους). 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς, 
- να κατανοήσουν τις βασικές γνώσεις που αφορούν στην εκλεκτικότητα των γεωργικών φαρμάκων 
στον τρόπο και μηχανισμό δράσης, στη δομή  και στη συμπεριφορά τους στα φυτά και στο 
περιβάλλον.  
- να κατανοήσουν τις βασικές γνώσεις που αφορούν στη χημική αντιμετώπιση των εχθρών, 
ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
- να  γνωρίζουν τις αρχές προστασίας των καταναλωτών από τα υπολείμματα των γεωργικών 
φαρμάκων και τα Μέσα Προσωπικής Προστασίας των χειριστών ΓΦ 
-να αναγνωρίζουν τα είδη τυποποίησης των γεωργικών φαρμάκων καθώς και τις πληροφορίες της 
ετικέτας τους, την ασφαλή χρήση τους 
- να ενημερωθούν για τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα 
-  να κατανοήσουν τις βασικές αναλυτικές μεθόδους για τον ποσοτικό προσδιορισμό των γεωργικών 
φαρμάκων στο περιβάλλον. 

Αποτίμηση 
Ι. Για το θεωρητικό μέρος: Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις περιγραφής ή 
συντόμου απαντήσεως ή πολλαπλής επιλογής ή Σ-Λ ή συνδυασμό των παραπάνω, σε ύλη που 
βασίζεται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία. Εκτός της γραπτής, δύναται να γίνει και προφορική 
εξέταση. Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 70% στον τελικό βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος 
προαγώγιμος βαθμός 5). 

ΙΙ. Για το Εργαστηριακό μέρος: Εργαστηριακή εξέταση (ξεχωριστή από τη θεωρία) προφορική ή 
γραπτή ή και με τους δύο τρόπους και διαμορφώνεται από την εξέταση εργασίας (προσδιορίζεται 



με την έναρξη των μαθημάτων) και εργαστηριακών ασκήσεων.  Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει 
κατά 30% στον τελικό βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός 5) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Παπαδοπούλου- Μουρκίδου Ε. 2008. Γεωργικά Φάρμακα. Εκδόσεις:  Καραδέμος Ι. ISBN: 978-
960-6796-05-0, 606 σελ..          

• Ζιώγας Ν. Β & Α. Ν. Μαρκόγλου 2007. Γεωργική Φαρμακολογία. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Αθήνα,  836 σελ.    

• Μπουχέλος, Κ. Θ. 2009.ΞυλοφάγαΕντομα Κατοικιών: αντιμετώπιση-βιολογία-αναγνώριση. 
• Μπουχέλος, Κ. Θ. 2009. Τερμίτες και Μυρμήγκια:  (Μορφολογία, Βιολογία, Ζημιές και 

Αντιμετώπιση).  
• Μπουχέλος, Κ. Θ. 2017.Έντομα Αποθηκών και Τροφίμων, 133 σελ.    
• Τζανακάκης Μ.Ε. και Β.Ι. Κατσόγιαννος, 2003.Εντομα Καρποφόρων Δένδρων & Αμπέλου. 
• Παπαδοπούλου, S. 2020. Ειδική Εντομολογία. Διδακτικές Σημειώσεις.  
• Κωβαίος Δ.Σ., 2010. Ακαρολογία. εκδόσεις Αγροτύπος. 
• Παναγόπουλος, Χ. 2007. Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου. ISBN: 960-351-677-5. 
• Παναγόπουλος, Χ. 2003.   Ασθένειες καλλωπιστικών φυτών. ISBN: 960-351-424-1 
• Ελευθεροχωρινός Η. 2008. Ζιζανιολογία. 3η Έκδοση, Εκδόσεις Αγροτύπος Α.Ε. 408 σελίδες 
• Κατής Νικόλαος 1990. Ιολογία φυτών. Εκδ. Πήγασος.  
• Agrios, G, Ν. 2005. Plant Pathology. 5th edition, Elsevier Academic Press, 948 pp. 
• Campbell, C. L. and L. V. Madden. 1990. Introduction to Plant Disease Epidemiology. John Wiley 

& Sons, New York, U.S.A., 532 pp.  
• Jones, D. G. 1998. The Epidemiology of Plant Diseases. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 

Boston, U.S.A., 460 pp. 
• Hagstrum, D.W., Subramanyam, B. 2006. Fundamentals of stored-product entomology.  
• Metcalf, R. L.and Metcalf R. A. 1993. Destructive and useful insects, their habits and control. 

McCrawiHill Inc. NewYork 1073 pp. 

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

 EPPO Bulletin  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652338 
 Hellenic Plant Protection Journal https://content.sciendo.com/view/journals/hppj/hppj-

overview.xml  
 Journal of  Pest Science https://link.springer.com/journal/10340 
 Biotechnology & Biotechnological Equipment https://www.tandfonline.com/loi/tbeq20 

  



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 
Κωδικός: 600-191010 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε 
οι φοιτητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν 
προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας 
σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται να οριοθετηθεί από επιστημονική και πραγματολογική άποψη το πεδίο της 
δια βίου μάθησης στον αγροτικό τομέα, να παρουσιαστούν οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις 
του φαινομένου της μάθησης και να αναλυθούν τα ζητήματα των εκπαιδευτικών τεχνικών και της 
δυναμικής της εκπαιδευόμενης ομάδας γεωργών. Επιπλέον επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών 
με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα, την ανάπτυξη διδακτικού υλικού 
συμβατού με την δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, 
την έννοια της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών σε γεωργούς, και με το περιεχόμενο της 
αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι οι φοιτητές που θα 
παρακολουθήσουν το μάθημα να μπορούν να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά στο πεδίο της 
Δια Βίου Μάθησης στον αγροτικό τομέα. 

The course aims to provide specialized knowledge and skills development so that students are able 
to design, organize, manage and evaluate agricultural training programs, as well as to teach in them, 
using modern educational methods and distance learning methods. 
In particular, the aim is to delimit the field of lifelong learning in the agricultural sector from a 
scientific and factual point of view, to present the main theoretical approaches to the phenomenon 
of learning and to analyze the issues of teaching techniques and dynamics of the trained group of 
farmers. In addition, the aim is to familiarize students with Open and Distance Education Systems, to 
develop teaching materials compatible with live and distance learning using modern technology, the 
concept of exploring educational needs in farmers, and the content of teacher evaluation. The 
expected result is that the students who will attend the course will be able to be active in the field of 
Lifelong Learning in the agricultural sector. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Εξηγούν την κοινωνική και οικονομική λειτουργία της γεωργικής εκπαίδευσης και δια βίου 
μάθησης στο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο 

 Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των κύριων θεσμών γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
και των σχετικών πολιτικών, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. 



 Αναφέρουν τα θεωρητικά μοντέλα σχεδιασμού προγραμμάτων γεωργικής εκπαίδευσης και δια 
βίου μάθησης και τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Περιγράφουν τις καλές πρακτικές στο σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων γεωργικής 
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, εξηγώντας το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον 
εφαρμογής τους. 

 Παρουσιάζουν τα βήματα της διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών σε αγρότες. 
 Αναφέρουν και να εφαρμόζουν τις αρχές και μεθόδους συντονισμού της εκπαιδευόμενης 

ομάδας. 
 Να σχεδιάζουν μια διδακτική ενότητα γεωργικής εκπαίδευσης. 
 Περιγράφουν τις βασικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα 

προγράμματα γεωργικής εκπαίδευσης. 
 Προσδιορίζουν και να χρησιμοποιούν τα είδη των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και ιδιαίτερα 

των σύγχρονων, τόσο σε δια ζώσης όσο και σε ανοιχτής και εξ αποστάσεως γεωργικής 
εκπαίδευσης. 

 Να περιγράφουν τη σημασία του εκπαιδευτικού χώρου στην γεωργική εκπαίδευση. 
 Διατυπώνουν ζητήματα αξιολόγησης προγραμμάτων γεωργικής εκπαίδευσης και να 

προσδιορίζουν το περιεχόμενο των τύπων και μοντέλων αξιολόγησης.  

Upon completion of this course the students will be able to: 
• Explain the social and economic function of agricultural education and lifelong learning in the 

national and European context 
• Identify the characteristics of the main institutions of agricultural education in Greece and the 

relevant policies, compared to the corresponding European ones. 
• Indicate the theoretical models of agricultural and lifelong learning curriculum design and the 

basic principles of adult education. 
• Describe good practices in the design and implementation of agricultural education and lifelong 

learning programs, explaining the social and economic environment in which they are 
implemented. 

• Present the steps of the process of investigating educational needs to farmers. 
• Report and implement the principles and methods of coordination of the training team. 
• To design a didactic unit of agricultural education. 
• Describe the basic teaching methods and techniques used in agricultural education programs. 
• Identify and use the types of supervisory teaching aids and especially modern ones, both in living 

and in open and distance agricultural education. 
• Describe the importance of educational/learning space in agricultural education. 

Formulate issues for the evaluation of agricultural training programs and determine the content 
of the types and models of evaluation 

Αποτίμηση 
Ι. Συμπερασματική αξιολόγηση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος(Διαλέξεις) με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης: 40% 

ΙΙ. Συμπερασματική αξιολόγηση στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος,  που περιλαμβάνει: 

1. Άλλες (Μικροδιδασκαλία) (35%) 
2. Ατομική γραπτή εργασία (25%). 

Βιβλιογραφία 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ξενόγλωσση 

1. Bucht, B., (1995). Education and employment. O.E.C.D. 
2. Botsiou, M. &Dagdilelis, V. (2014). Could ICT contribute to the revival of family farming?. 

International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 10(2): 112-128. 
3. Botsiou, M., Dagdilelis, V. &Koutsou, S. (2020) The Greek farmers’ ICT skills and the intra-rural 

digital divide formation. Agricultural EconomicsReviw (in press). 
4. Botsiou, M. Karavakou, V. (2020). Citizen in the Digital Age. Skepsis (in press). 
5. Botsiou, M., Koutsou, S. &Dagdilelis, V. (2014). Innovation and Success: Perspectives, attitudes 

and practices of young farmers. Scientific Bulletin – Economic Sciences, 13(2): 12-21. 
6. Coates, M. (2010). Shaping a new educational landscape: exploring possibilities for education in 

the 21st century. London, England: Continuum. 
7. Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2002). The management and control of quality (5th ed.). Ohio: 

South-Western 
8. Giossi, S. &Dagdilelis, V. (2014). When innovation meets teaching in higher education. In W. 

Giossi, S., &Valkanos, E. (2009), Ethical aspects of mentoring within organizations. 22th EBEN 
Annual Conference, Pathos for Ethics: Leadership, excellence and the quest for a sustainable 
future. Athens: EBEN. 

9. Kafetsios, K., Maridaki-Kassotaki, A., Zammuner, V. L., Zampetakis, L. A., &Vouzas, F. (2009a). 
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ΓΕΩΡΓΙΚΟΔΙΚΑΙΟ 
Κωδικός: 600-191011 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοια της διαίρεσης, Πηγές και υποκείμενα δικαίου, Γενικές έννοιες ενοχικού δικαίου, Συμβάσεις, 
Νομή, Κυριότητα, Ενέχυρο, Υποθήκη, Εμπράγματο, Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, Νομικό 
καθεστώς εταιριών και συνεταιρισμών, Νόμοι για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, Αγροτικοί 
νόμοι (αποκατάσταση ακτημόνων κλπ.), Μεταβίβαση κυριότητας εκτάσεων,  Κατηγορίες κτημάτων, 
Νόμοι αγροφυλακής, Αγορανομικές διατάξεις, Αγροτικά αδικήματα, Διαχείριση κοινών αγροτικών 
πόρων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις νομικές έννοιες που αφορούν τον 
αγροτικό τομέα. Ειδικότερα να εμπεδώσουν την έννοια της διαίρεσης, των υποκειμένων δικαίου, 
τις γενικές έννοιες του ενοχικού δικαίου, να αναγνωρίζουν τις συμβάσεις που αφορούν τον 
αγροτικό τομέα, την έννοια της νομής και κυριότητας, να γίνουν γνώστες του οικογενειακού και 
κληρονομικού δικαίου, του νομικού καθεστώτος των εταιρειών, να αναλύουν τους  νόμους για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και τους νόμους που αφορούν μεταβιβάσεις γεωργικών 
ακινήτων, να γνωρίσουν τους κανόνες διαχείρισης των κοινών αγροτικών πόρων. 

Αποτίμηση 
1. Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύνθεσης 

γνώσεων, ερωτήσεις κρίσεως (70%) 
2. Γραπτή εργασία και προαιρετική παρουσίαση με powerpoint)(20%)  
3. Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα και συμμετοχή στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, 

συνθετική ικανότητα  (10%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- Γρηγορίου Π., 2019, Η εξέλιξη των αρχών και των αξιών του διεθνούς δικαίου, Εκδ. ΦΑΙΔΩΝ-
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ. 

- Καρακώστας Ι., 2006, Περιβάλλον και Δίκαιο. Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των 
περιβαλλοντικών αγαθών, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη. 

- Σπυριδάκης Ι., 2016, Εγχειρίδιο Κληρονομικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα. 



- Τάχος Αναστάσιος Ι., 2007, Βασικές Διατάξεις Προστασίας του Περιβάλλοντος, Εκδ. Σάκκουλα, 
Θεσσαλονίκη. 

- Δακορώνια Ε., Δεληδήμος Ν., Λαδογιάννης Γ., Νικολόπουλος Π., Παντελίδου Κ.,  
Παπαγεωργίου Γ., Παπαζήση Θ., Ρίζος Ε., Τατσέλου Μ., Φουντεδάκη Κ., 2018, Ζητήματα του 
Δικαίου της Διατροφής, Νομική Βιβλιοθήκη.  

  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κωδικός: 600-191012 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
 Εισαγωγή στην έννοια της «Διαχείρισης Αλυσίδας Προσφοράς». 
 Περιγραφή του θεωρητικού υπόβαθρου της Δ.Α.Π.  
 Τα χαρακτηριστικά της έννοιας του «κόστους συναλλαγής»  
 Στρατηγική ΔΑΠ. 
 Η Διαχείριση Αλυσίδας Προσφοράς και ο τομέας τροφίμων. Δ.Α.Π. στον τομέα τροφίμων: 

βασικές απαιτήσεις. Αποτελέσματα από τη ΔΑΠ στο χώρο των τροφίμων.  
 Ικανοποίηση του πελάτη /  ποιότητα υπηρεσιών logistics.  
 Συντονισμός Διαχείρισης Αλυσίδας Προσφοράς και Ζήτησης. Logistics και σύνδεση με την 

αλυσίδα προσφοράς.  
 Εσωτερική και εξωτερική ολοκλήρωση (integration) των logistics.  
 Συστήματα κάθετης ολοκλήρωσης /  franchise 
 Η στρατηγική και ο σχεδιασμός logistics. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων στο χώρο των τροφίμων  

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες ώστε: 

1. Να εξηγούν την έννοια, το αντικείμενο και τη σημασία των logistics αγροτικών προϊόντων 
2. Να αναλύουν  τους στόχους και τις στρατηγικές των δικτύων διανομής 
3. Να περιγράφουν το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο ως φορείς των δικτύων διανομής 
4. Να κατανοούν τη σημασία της πληροφόρησης στα δίκτυα διανομής 
5. Να διακρίνουν τις συγκρούσεις και τις μορφές συνεργασίας των φορέων των δικτύων 

διανομής 
6. Να αναλύουν τους παράγοντες επιτυχίας ενός συστήματος κάθετης ολοκλήρωσης / 

franchise 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 



 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  
 Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
 Επίλυση Προβλημάτων, 
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
 Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα της εφοδιαστικής αλυσίδας  
 Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας  

Βιβλιογραφία 
1. LOGISTICS Μάνατζμεντ και Στρατηγική, AlanHarrison, RemkoVanHoek, Δ. Γιαννακόπουλος,Σ. 

Μοσχούρης, Έκδοση: 1/2012, Εκδόσεις ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ. 
2. Μαλινδρέτος, Γ., 2015. Εφοδιαστική αλυσίδα, logistics και εξυπηρέτηση πελατών. [ηλεκτρ. 

βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/5391 

3. Martin Christopher, Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Έκδοση: 1/2012, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ 

4. Παπαβασιλείου N. &Μπάλτας Γ., (2003), «Διοίκηση Δικτύων Διανομής &Logistics», Εκδόσεις 
ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ.  



ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192007 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ταξινόμηση, προέλευση, ονοματολογία και φυλές κουνελιών και γουνοφόρων ζώων (μινκ, αλεπού). 
Η εκτροφή κουνελιών και γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Εξωτερική μορφολογική 
διάπλαση, πεπτικό, γεννητικό σύστημα. Παραγωγικές ιδιότητες: αναπαραγωγική, κρεοπαραγωγική, 
γουνοπαραγωγική, τριχοπαραγωγική. Διατροφή και γενετική βελτίωση. Μέθοδοι εκτροφής, 
σταβλισμός και εξοπλισμοί. Νοσήματα και υγιεινή κουνελιών και γουνοφόρων ζώων. 

Classification, origin, nomenclature and breeds of rabbits and fur animals (mink, fox). Rabbit and fur 
animal husbandry in Greece and worldwide. External morphological conformation, digestive system, 
reproductive system. Production properties: reproduction, meat production, fur production, hair 
production. Feeding and genetic improvement. Breeding methods, housing and equipment. Diseases 
and hygiene of rabbits and fur animals. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των εκτροφών κουνελιών και 
γουνοφόρων ζώων. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Αργυράκης, Ι., Ματσούκας, Ι., 1995. Χοιροτροφία, Γουνοφόρα ζώα, Κονικλοτροφία. 
2. Βαγιανού, Ι., 1984. Συστηματική κουνελοτροφία, Λαγοτροφία. 
3. Okerman, L., 1988. Diseases of Domestic Rabbits. 
4. Σπαής, Α., 2013. Εκτροφή και Νοσολογία Κουνελιών. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική 

Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-960-357-111-7. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–228. 
5. Σπαής, Α.Β., Ντότας, Β., 2013. Εκτροφή και Παθολογία Βιζόν και Αλεπούς. 1η Έκδοση. Εκδότης 

Εκδόσεις Γιαχούδη ΙΚΕ, ISBN 978-960-6700-93-4. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–182. 



6. Σφαιρόπουλος, Α.Κ., 1988. Εκτροφή Αλεπούς (Βασικές Αρχές). Θεσσαλονίκη, σελ. 1–64. 
7. Σφαιρόπουλος, Α.Κ., 1988. Εκτροφή του Μινκ (Βασικές Αρχές). Θεσσαλονίκη, σελ. 1–55. 
8. Σφαιρόπουλος, Α., 2008. Κονικλοτροφία. 1η Έκδοση. Εκδότης Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη ΑΕ, ISBN 978-960-343-229-6. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–304. 
9. Χατζημηνάογλου, Ι., 2006. Κονικλοτροφία. 2η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις Γιαχούδη IΚE, ISBN 

960-7425-19-7. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–182. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal Feed Science and Technology – 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 

2. Animal Genetics – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0268-9146. 
3. Animal Reproduction Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320. 
4. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
5. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition – 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
6. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
7. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
8. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
9. World Rabbit Science (Spain) – http://www.wrs.upv.es/. 

  



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 
Κωδικός: 600-191014 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Δεδομένου ότι το μάθημα της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας απαιτεί γνώσεις στατιστικής, αρχικά 
γίνονται ορισμένες επαναλήψεις και συμπληρώσεις που έχουν σχέση με ανάλογο μάθημα και στη 
συνέχεια αναπτύσσονται τα σχετικά με την Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, όπου περιλαμβάνονται οι 
εξής ενότητες:  
Εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, σκοπός και στόχοι της οικονομετρίας, βασικά στάδια της 
οικονομετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονομετρικών υποδειγμάτων). 
Τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε μια οικονομετρική ανάλυση (διαστρωματικά στοιχεία, 
στοιχεία χρονολογικών σειρών και δεδομένα τύπου panel). 
Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, η γραμμή παλινδρόμησης, η απλή μορφή 
της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (μέθοδος OLS), ερμηνεία των συντελεστών, εκτίμηση της 
μέσης ελαστικότητας). 
Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, εκτιμητές και ιδιότητες των εκτιμητών 
που μας δίνει η μέθοδος OLS, ερμηνεία των συντελεστών στο πολυμεταβλητό υπόδειγμα, εκτίμηση 
της μέσης ελαστικότητας). 
Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού. Πηγές 
μεταβλητότητας στη γραμμική παλινδρόμηση. 
Έλεγχοι υποθέσεων με τη στατιστική t και F. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Απλές προβλέψεις. 
Ειδικής μορφής ερμηνευτικές μεταβλητές (μεταβλητές χρονικής τάσης, ψευδομεταβλητές). 
Αναφορά σε εναλλακτικές μεθόδους εκτίμησης. 
Ορισμένα κριτήρια για εξειδικευμένους ελέγχους. 
Παραβίαση των βασικών υποθέσεων (μη γραμμικά υποδείγματα, πολυσυγγραμμικότητα, 
ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση). 
Ειδικής μορφής μη γραμμικά υποδείγματα  (συναρτήσεις παραγωγής τύπου Cobb-Douglas). 
Ειδικές εφαρμογές στα ανωτέρω θέματα με έμφαση σε εφαρμογές από το γεωργικό τομέα. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν τις βασικές 
τεχνικές της οικονομετρίας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες μιας εφαρμοσμένης έρευνας 
σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωπονίας, να διακρίνουν τα όρια εφαρμογής 
της κάθε τεχνικής και να ερμηνεύουν τα σχετικά αποτελέσματα. 

Οι στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: (1) Να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή 
με τις βασικές έννοιες και τεχνικές της οικονομετρίας σε καθαρά εφαρμοσμένο επίπεδο, δηλαδή 
χωρίς να γίνεται εκτενής αναφορά σε θεωρητικά θέματα. (2) Να αποκτήσουν οι φοιτητές την 
ικανότητα να εξειδικεύουν, εκτιμούν και αξιολογούν βασικά οικονομετρικά υποδείγματα. (3) Να 
χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό ένα κατάλληλο οικονομετρικό πακέτο. (4) Να αναλύουν και 



να ερμηνεύουν τα σχετικά αποτελέσματα. (5) Να εφαρμόζουν τις σχετικές γνώσεις σε πραγματικά 
δεδομένα με έμφαση σε δεδομένα από το γεωργικό τομέα. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης καθώς και επίλυση προβλημάτων . 
ή 
ΙΙ.  Ενδιάμεση, κατά περίπτωση, γραπτή εξέταση (30%) και  τελική εξέταση (70%), που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. 

Βιβλιογραφία 
Κύρια 

Κατρακυλίδης, Κ., Γ. Κοντέος και Ν. Σαριαννίδης.  (2019). Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση. 
Κοζάνη: Εκδόσεις Αλέξανδρος ΙΚΕ. 

Κατρακυλίδης, Κ. και Ν. Ταμπάκης. (2011). Εισαγωγή στην Οικονομετρία: Ασκήσεις. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Ζυγός. 

Ταμπάκης, Ν. και Ξ. Χαψά. (2013). Εφαρμοσμένη Στατιστική - Εργαστηριακές Ασκήσεις. Θεσσαλο-
νίκη: Εκδόσεις Ζυγός. 

Χάλκος, Γ. (2019). Οικονομετρία: Θεωρία και Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ. 

Χάλκος, Γ. (2020). Υπολογιστική Οικονομετρία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ. 

Συμπληρωματική 

Αγιακλόγλου, Χ. και Θ. Μπένος. (2007). Εισαγωγή στην Οικονομετρική Ανάλυση, Τόμοι Α΄ και Β΄. 
Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου. 

Δριτσάκη, Χ. και Μ. Δριτσάκη. (2020). Εισαγωγή στην Οικονομετρία με τη Χρήση του Λογισμικού 
EViews. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

Σαριαννίδης, Ν., Γ. Κοντέος και Θ. Λαζαρίδης.  (2013). Στατιστική και Οικονομετρία. Κοζάνη: Εκδότης 
Θ. Λαζαρίδης. 

Χρήστου, Γ. (2006). Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Ασκήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Χρήστου, Γ. (2007). Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Τόμοι Α΄ και Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 

Gujarati, D. και D. Porter. (2012). Οικονομετρία: Αρχές και Εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 
Τζιόλα. 

Johnston, J. και J. Dinardo. (2005). Οικονομετρικές Μέθοδοι. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟΝ 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
Κωδικός: 600-193008 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Από το Διαδίκτυο στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Κλασικά Επιχειρηματικά Μοντέλα. Επιχειρηματικά 
Πρότυπα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Προσαρμογή των Κλασικών Επιχειρηματικών Μοντέλων στα 
Πρότυπα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Διατύπωση της Στρατηγικής στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 
Εφαρμογή της Στρατηγικής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στον Αγροδιατροφικό Τομέα. Εκτέλεση της 
Μετάβασης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Το Νομικό Πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 
Τεχνολογίες και Ασφάλεια του Διαδικτύου. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, και στην κατανόηση των ευκαιριών που παρέχει η πληροφορική για αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ οργανισμών και πελατών ή άλλων ομάδων ενδιαφέροντος.  Με τη διδασκαλία του 
μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να κατανοήσει  τις ψηφιακές λύσεις, που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των χρηστών και την εφαρμογή και εμπορευματοποίησή τους, σε διαφορετικά 
επιχειρηματικά μοντέλα στον αγροδιατροφικό τομέα, είτε σαν μόνιμη λύση είτε σαν 
βραχυπρόθεσμες λύσεις στο πλαίσιο μιας εκστρατείας.  

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναγνωρίζουν και να κατανοούν:  

1. τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
2. το ρόλο τους στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον  
3. τα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας  
4. τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν 
5. το ηλεκτρονικό / ψηφιακό περιβάλλον  
6. τα σύγχρονα μέσα εμπορίου και να τα αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση και ικανότητα  
7. προχωρημένες ιδέες επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 
1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης  Ανάπτυξης  
 



2. Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Α.ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2007), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, , 
Εκδόσεις Rosili. 

2. Βλαχοπούλου Μάρω, Δημητριάδης Σέργιος (2014),  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ, , 
Εκδόσεις Rosili. 

3. DAVE CHAFFEY (2016),  ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΡΙΘΜΟΣ. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

Journal of Retailing and Consumer Services 
Journal of Services Marketing 
European Journal of Marketing 
Journal of Business Research  
Journal of Marketing Management 
Academy of Management Journal 
Academy of Management Review  



ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑΦΥΤΑΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΧΩΡΩΝ 
Κωδικός: 600-193009 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
1. Τεχνικές αναπαραγωγής. 
2. Υποστρώματα καλλιέργειας. 
3. Περιβάλλον και εσωτερικοί χώροι (φυσικός και τεχνητός φωτισμός, απαιτήσεις έντασης 

φωτισμού, θερμοκρασία, σχετική υγρασία). 
4. Φυτοδοχεία (μέγεθος, σχήμα, υλικά κατασκευής, είδη φυτοδοχείων). 
5. Λοιπές φροντίδες (άρδευση, λίπανση, κλπ). 
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Για κάθε φυτικό είδος περιγράφονται τα παρακάτω: Συστηματική κατάταξη (επιστημονικό/κοινό 
όνομα, οικογένεια), Καταγωγή, Περιγραφή μορφολογικών χαρακτηριστικών, Αναπαραγωγή, 
Καλλιεργητικές απαιτήσεις (, φως, έδαφος, θερμοκρασία, φωτισμός, σχετική υγρασία, άρδευση, 
λίπανση, λοιπές φροντίδες), Καλλωπιστική αξία και Χρήσεις.  
Αναλυτικά περιγράφονται τα παρακάτω φυτά :  
Φυλλώδη Φυτά:Βελοπερόνη, Φιττόνια, Αγλαόνημα, Διενφενμπάχια, Καλάδιο, Μονστέρα, Πόθος, 
Σπαθίφυλλο, Συγκόνιο, Φιλόδενδρο, Αράλια, Διζυγοθήκη, Κισσός, Σεφλέρα, Φατσεδέρα, Αροκάρια, 
Τηλέγραφος, Ζεμπρίνα, Κρότωνας, Καλαθέα, Κτενάνθη, Μαράντα, Φίκος, Σπαράγγι, Γιούκα, 
δράκαινα, κορδυλίνη, νολίνα, σανσεβιέρια, χλωρόφυτο, πεπερόμια, πιλέα, κολουμνέα, 
Πλέκτρανθος, Φτέρες, Παχύφυτα, Κάκτοι. 
Ανθοφόρα Φυτά:Ανθούριο, Βρομέλλιες, Ορτανσία, Καλαγχόη, Βεγόνια, Φούξια, Ποϊνσέτια κλπ. 
Ερευνητική εργασία (βιβλιογραφική) - Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 
COURSE CONTENT 
In the beginning are provided all the information about the indoor environment and the needs of 
pot plants, as well as the cares for their maintenance.  
For every pot plant are provided: origin, description, species, varieties, culture needs, (propagation, 
light, soil, temperature, relative humidity, watering, fertilization, and other cares), ornamental value 
and use. 
More analytically the following plants are being described: 
Plants for their leaves:Beloperone, Fittonia, Aglaonema, Dieffenbachia, Caladium, Monstera, 
Epipremnum, Spathiphyllum, Syngonium, Philodendron, Aralia, Dizygotheca, Hedera, Brassaia, 
Fatshedera, Araucaria, Tradescandia, Zebrina, Croton, Calathea, Ctenanthe, Maranta, Ficus, 
Asparagus, Yucca, Dracaena, Cordyline, Nolina, Sansevieria, Chlorophytum, Peperomia, Pilea, 
Columnea, Plectranthus, Ferns, Succulents, Cacti. 
Plants for their flowers: Anthurium, Bromelias, Hydrangea, Kalanchoe, Begonia, Fuchsia, Euphorbia 
pulcherrima  etc. 
Assignment of a course work project and presentation of the results. 

Στόχοι Μαθήματος 



Η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικά με την παραγωγή και διατήρηση φυτών  και τη 
χρησιμοποίηση αυτών σε εσωτερικούς χώρους. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει τις ικανότητες να: 

 Επιλέγει τα κατάλληλα καλλωπιστικά φυτικά είδη για να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο 
εσωτερικό χώρο ανάλογα με το φωτισμό, τη θερμοκρασία και την σχετική υγρασία του 
εσωτερικού περιβάλλοντος αυτού. 

 Κατανοήσει το ρόλο των καλλωπιστικών φυτών εσωτερικών χώρων στην ανθρώπινη υγεία, 
καθώς και στη διαμόρφωση ενός εσωτερικού περιβάλλοντος ανάλογα με τον όγκο τους, το 
χρώμα τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  

 Συσχετίζει τα χαρακτηριστικά των καλλωπιστικών φυτικών ειδών εσωτερικών χώρων και να 
επιλέγει αυτά ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη.  

 Γνωρίσει τους τρόπους πολλαπλασιασμού και της σωστής καλλιεργητικής πρακτικής για τη 
διατήρηση των καλλωπιστικών φυτών στους εσωτερικούς χώρους.   

 Αξιολογεί υφιστάμενους εσωτερικούς χώρους και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις όσον 
αφορά τη χρήση των καλλωπιστικών φυτικών ειδών εσωτερικών χώρων για τη βελτίωση και 
τη διακόσμηση των χώρων αυτών.  

The student will be able to understand the importance of indoor pot plants in the house 
environment. 
Upon successful completion of this course the student will have the skills to: 
• Choose the right ornamental indoor plants to be installed in a specific indoor space depending 

on the lighting, temperature and relative humidity of the indoor environment of this space. 
• Understand the impact of ornamental indoor plants in the human health, like and in the 

formation of an indoor environment, depending on their growth, color and their specific 
characteristics. 

• Correlate the right ornamental indoor plant and choose them depending on the needs of the 
owner and the purpose of the building. 

• Know the methods of propagation of ornamental plants and the right cultural practice for their 
maintenance in indoor spaces. 

Evaluate the existing indoor spaces and to propose appropriate solutions concerning the use of 
ornamental indoor plants for the improvement and the decoration of these spaces. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
- Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 
 
Written final examination for the theory (100%) which comprises:  
- Questions of development subjects in known matter of proposed bibliography.  
- Questions which require synthesis of information and critical thought by the student. 

Βιβλιογραφία 
- ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία-Recommended/Proposed Bibliography: 

Ελληνική 



1. Αλτιπαρμάκης, Ι., 1995. Κάκτοι και άλλα Παχύφυτα. Εκδόσεις ΑγροΤύπος, Αθήνα ISBN 
9789607667007. 

2. Αντωνιδάκη - Γιατρομανωλάκη Άννα. 2012. Φυτά γλάστρας για εσωτερικούς χώρους Εμπορική 
παραγωγή, χρήση και διατήρηση ISBN 9789609340366 

3. Γεωργακοπούλου-Βογιατζή, Χρυσοθέμις, 2007, Φυτά εσωτερικών χώρων: Φυλλώδη, ορχιδέες, 
ανθοφόρα φυτά, Εκδόσεις Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη.   

4. Κανταρτζής Νικόλαος Α., 2004, Κήποι και φυτά εσωτερικών χώρων για την αρχιτεκτονική, 
Αθήνα. 

5. Brookes J., 1991. Κήποι Εσωτερικών χώρων. (Μετάφραση: Σωτήρης Μαρσέλος), 
Κεντικελένη/ΑΚΜΗ, Αθήνα ISBN: 9607160002. 

Ξένη 

1. Courtier J. and Clarke G., 2012. Indoor Plants: The Essential Guide to Choosing and Caring for 
Houseplants Hardcover. ChartwellBooks, Inc ISBN: 0785829202 

2. Evans J., 1994. The Complete Book of House Plants: A Practical Guide to Selecting and Caring for 
Houseplants.  Studio ISBN: 067085868. 

3. Walliser J., 2017. Container Gardening Complete: Creative Projects for Growing Vegetables and 
Flowers in Small Spaces. CoolSpringPress. ISBN:1591866820. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά - Relevantscientificjournals: 

International Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants (IJHSOP) 
https://premierpublishers.org/ijhsop 
Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants(SJFOP) 
https://sjfop.journals.ekb.eg/ 
Journal of Ornamental Plants (JORNAMENTA) 
http://jornamental.iaurasht.ac.ir/  
Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants - idosi 
https://www.idosi.org/jhsop/jhsop.htm 
Acta Horticulturae 
https://www.actahort.org/ 
  



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κωδικός: 600-191018 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2 

Πιστωτικές Μονάδες: 3 

Ύλη Μαθήματος 
1&2. Υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων- ταυτότητα, χημική σύσταση, διατροφικές 
πληροφορίες,  επισήμανση προέλευσης (2 διαλέξεις) 
3. Προσεγγίσεις στηνεπισήμανσητων αλλεργιογόνων συστατικών 
4. Ισχυρισμοί υγείαςκαιδιατροφής σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
5. Ισχυρισμοί και παραπλανητικές περιγραφές 
6&7. Νοθεία, ψευδή περιγραφή, απάτη-πρόσφατες περιπτώσεις (2 διαλέξεις) 
8&9. Μη υποχρεωτικές πρακτικές επισήμανσηςγια τα προϊόντα διατροφής (2 διαλέξεις) 
10. Ονομασία τωνπροϊόντων 
11. Η Βρετανική προσέγγιση στη σήμανση των τροφίμων  (QUID) 
12. Ο ρόλος των Ενώσεων καταναλωτών τροφίμων στη διαμόρφωση της στρατηγικής σήμανσης των 
τροφίμων 
Ασκήσεις πράξης θα αποτελέσουν μελέτες περίπτωσης που θα ανατεθούν στους φοιτητές ώστε να 
εξετάσουν την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού και διεθνούς νομοθετικού πλαισίου  για τη 
σήμανση των τροφίμων  

Στόχοι Μαθήματος 
Μετά την ολοκλήρωση τουμαθήματος, ο φοιτητήςαναμένεται να είναισε θέση: 
1.Να έχει λεπτομερή γνώσητηςνομοθεσίας σχετικά μετη σύνθεση, την επισήμανση και τη 
διαφήμισητων τροφίμων και τωνπροϊόντων πουπωλούνται για ανθρώπινη κατανάλωσηεντός της ΕΕ 
2. Να προσδιορίζει και να αξιολογείτις ευθύνεςκαι τις υποχρεώσειςτων παραγωγών, 
κατασκευαστών και προμηθευτών τροφίμων και προϊόντων τροφίμων  
3. Να εκτιμά την επίπονη προσπάθεια των παραγωγών, κατασκευαστών και προμηθευτών για 
συμμόρφωση  
4. Να εφαρμόζει τις απαιτήσειςτηςνομοθεσίαςσεεργασιακό περιβάλλον 

Αποτίμηση 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά ή Αγγλικά. 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 

 Γραπτές τελικές εξετάσεις στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος με επίλυση προβλημάτων 
(100% του τελικού βαθμού). 

 Προαιρετική ομαδική (έως 3 άτομα)  παρουσίαση 20 λεπτών σε θέματα αιχμής (20% 
προσαύξηση στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων του θεωρητικού μέρους για βαθμούς >4,2) 



 Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται και αναλύονται στους φοιτητές κατά την έναρξη του 
εξαμήνου. 

Βιβλιογραφία 
-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία: 
 Πρόσθετα Τροφίμων και Νομοθεσία, 2η έκδοση (2016), Ευστράτιος Ρ. Κυρανάς, Εκδόσεις 

Τζιόλα, Θεσ/νίκη. 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
FoodPolicy 
-ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία/ LiteratureinEnglish : 
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/principles/index_en.htm  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Κωδικός: 600-191019 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή (θεωρητική και ιστορική) στη γενική έννοια της οικονομικής ενοποίησης. Τα μεγάλα 
βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θεσμικά δεδομένα, όργανα της ΕΕ. Οι κοινές πολιτικές και 
τομείς δράσης της Ε.Ε. Πολιτική της Ε.Ε. για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα Κοινοτικά πλαίσια 
στήριξης. Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και σχέδια Τα οικονομικά της Ε.Ε. Η ενιαία εσωτερική 
αγορά. Θεωρίες Οικονομικής Ολοκλήρωσης. Η οικονομική και νομισματική ένωση. Άσκηση της 
νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Εξωτερικές 
οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. Η ενίσχυση της ένωσης και η διεύρυνσή της. Εξωτερικές οικονομικές 
σχέσεις. Οικονομικές Ενώσεις και Χρηματοοικονομικές Κρίσεις. Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών βάσει του Συμφώνου 
Σταθερότητας (ΣΣ). 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν κατανοήσουν οι 
φοιτητές τις οικονομικές εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο και την πορεία των χωρών της Ευρώπης 
προς την οικονομική και διοικητική τους ολοκλήρωση. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι ικανοί: 

1. Να αναλύουν τις σημαντικότερες πολιτικές, οι οποίες καθορίζουν την εξελικτική πορεία της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.  

2. Να περιγράφουν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης.  
3. Να κατανοούν τη λειτουργία των βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
4. Να αιτιολογούν την αναγκαιότητα και τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης της Ε.Ε. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 
1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης  Ανάπτυξης  
2.Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ελληνική 

Απέργης, Ν. (Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ε.Π.Ε.Ε.Σ.) (2006). Εισαγωγή 
στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομική Ολοκλήρωση και Πολιτικές: Το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αθήνα: 
Σιδέρη. 

Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα (2010), Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης, 
Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 

Θεοδωρόπουλος, Σ. (2008). Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση. Αθήνα: Σταμούλη. 

Θεοδωρόπουλος, Σ. (2006). Εξελίξεις και Προοπτικές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης. 
Αθήνα: Σταμούλη  

Μούσης, Ν. (2008). Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο-Οικονομία-Πολιτική. Αθήνα: Παπαζήση. 

Μαραβέγιας Ναπολέων,  (2016), Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 

Παπαγεωργίου, Κ. &Σπαθής, Π. (2003). Αγροτική Πολιτική, Αθήνα.  

Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός Δ. και Σπαθής Π. (2005). Αγροτική Πολιτική. Αθήνα: Σταμούλη 

Σίσκος Ευάγγελος (2017). Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗΣ 

Fennel, R. (1999). Κοινή Αγροτική Πολιτική-Συνέχεια και Αλλαγές. Αθήνα: Θεμέλιο 

Ξένη 

EuropeanCommission. (2015). Directorate General for Agriculture. The Agricultural Situation in the 
Community: 2015 Report, Brussels. 

European Commission. (2014). General Division for Agriculture. CAP reform summary, Newsletter 
Special Edition, Brussels. 

European Commission, (2014). General Division for Agriculture. CAP reform. Accomplishing 
sustainable agriculture: the tobacco, olive oil, cotton, sugar and hops sectors. Brussels. 

Grauwe, P. (2003). Τα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, Αθήνα: Παπαζήση. 

Δικτυακοί τόποι: 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/policies/index_el.htm   



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Κωδικός: 600-192013 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Σημασία και κλάδοι ζωικής παραγωγής. Θεμελιώδεις οικονομικές αρχές της ζωικής παραγωγής. 
Συντελεστές και κόστος ζωικής παραγωγής. Σχέσεις συντελεστών και προϊόντων ζωικής παραγωγής. 
Οργάνωση και διαχείριση ζωικής παραγωγής. Τεχνικοοικονομική ανάλυση κυριότερων κλάδων 
ζωικής παραγωγής. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις αρχές και της μεθόδους της γεωργικής οικονομικής που 
έχουν εφαρμογή στη ζωική παραγωγή. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στις βασικές αρχές, κανόνες και μεθόδους  της 
οικονομικής εφαρμοσμένης στη ζωική παραγωγή, στην τεχνοοικονομική ανάλυση των κυριότερων 
κλάδων ζωικής παραγωγής  και θα εξοικειώνονται με μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης ζωικής 
παραγωγής. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

 Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
 Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
 Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
 Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

 Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα 
μέχρι 30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
Κιτσοπανίδης Γ. (2006), «Οικονομική Ζωικής Παραγωγής», Εκδόσεις Ζήτη,  Θεσσαλονίκη 

Μπάτζιος Χ. (2001),«Οικονομία Ζωικής Παραγωγής», Εκδόσεις Χριστίνα & Βασιλική Κορδαλή. 

Παπαναγιώτου Ε. (2008), «Οικονομική Ζωικής Παραγωγής», Εκδόσεις Γράφημα,  Θεσσαλονίκη. 

  



ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 
Κωδικός: 600-192027 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Αρχές, συστήματα και πρακτική της σηροτροφίας. Ανάλυση της σχέσης με την καλλιέργεια της 
μουριάς. Βιολογικός κύκλος του μεταξοσκώληκα. Περίοδοι εκτροφής. Αναπαραγωγή, παραγωγή και 
διαχείριση αυγών. Συλλογή και επεξεργασία κουκουλιού. Αναπίνιση. Ίνα μετάξης και μεταξουργία. 

Principles, systems and practices of silkwormproduction. Relation to mulberry tree cultivation. 
Silkworm biological cycle. Breeding seasons. Reproduction, egg production and management. 
Silkworm cocoon harvesting and processing. Reeling. Silk fiber production and uses. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς  να οργανώσουν και να 
παρακολουθήσουν μια εκτροφή μεταξοσκώληκα. 
Ειδικότερα στοχεύουμε οι σπουδαστές να γνωρίσουν:  
Τις εγκαταστάσεις, την οργάνωση και ολοκλήρωση της εκτροφής μεταξοσκώληκα.  
Τις φυλές, τη γενετική, τη διατροφή και αναπαραγωγή του μεταξοσκώληκα και τη διαχείρισή τους.  
Το βιολογικό κύκλο του μεταξοσκώληκα και τη διαχείρισή του για μια επιτυχή εκτροφή. 
Την παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία του κουκουλιού. 
Την παραγωγή διαχείριση και  συντήρηση αυγών. 
Την αναπίνιση και περαιτέρω επεξεργασία τις ίνας μετάξης. 
Τα προϊόντα της εκτροφής μεταξοσκώληκα και της μετάξης. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σημειώσεις παραδόσεων του διδάσκοντος. 
2. Δούλιας Γ.Κ. 1995. Σηροτροφία Εκτροφή Μεταξοσκωλήκων Καλλιέργεια Μουριάς. Εκδόσεις 

Γαρταγάνη. 
3. Τράντα Αλεξάνδρα, 2008. Από το κουκούλι στο μετάξι: σηροτροφία-μεταξουργία. Εκδόσεις: 

Πολιτιστικό ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 



-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Insect science: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17447917 
2. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
3. Science of sericulture: http://en.cnki.com.cn/Journal_en/D-D051-CYKE-2010-06.htm 
4. Industrial Entomology: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-3304-9 
5. Bulletin of Sericulture: http://en.cnki.com.cn/Journal_en/D-D051-CSTB-2008-04.htm 
6. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/.  



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΗΠΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
Κωδικός: 600-193013 

Εξάμηνο:5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Μέσα και εργαλεία σχεδίασης του τοπίου με Η/Υ. 
Εισαγωγή στο AutoCAD. 
Εγκατάσταση και εκτέλεση του AutoCAD. 
Περιβάλλον του AutoCAD. 
Βασικές αρχές σχεδίασης με το AutoCAD. 
Βασικές εντολές διαχείρισης οθόνης, σχεδίασης και επεξεργασίας. 
Γραφή κειμένου, διαστασιολόγηση, διαγράμμιση. 
Εισαγωγή μπλοκ, εικόνας και εξωτερικής αναφοράς. 
Σύλληψη και σχεδιαστική απόδοσηυπαίθριου χώρου μικρής κλίμακας. 
Εκτύπωση εργασίας. 
Παρουσίαση εργασίας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούνη εισαγωγή στις ψηφιακές τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό του τοπίου και η απόδοση δισδιάστατης απεικόνισής του. 
Το μάθημαστοχεύει, μέσα από σπονδυλωτές διαλέξεις και εργαστηριακή πράξη, στην απόκτηση 
από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τους τρόπους παραγωγής δισδιάστατων 
μοντέλων του χώρου με διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους, με αποτέλεσμα τη διατύπωση 
προτάσεων έργων σχεδιασμού του τοπίου διαφορετικής κλίμακας και τυπολογίας. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση φοιτητών ολοκληρώνεται με: 

 Εργαστηριακή εξέταση - 100% (σχεδιασμός τοπίου με ψηφιακά μέσα αναπαράστασης). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Κορδώνιας, Β. (2008), Οδηγός εκμάθησης AutoCAD 2008 & 2007, Αθήνα: Κλειδάριθμος.  



Bethune, J.D.(2016), Τεχνική σχεδίαση με το AutoCAD 2015, Αθήνα: Γκιούρδας. 

Κάππος Γ. Θ. (2016), Δουλέψτε με το AutoCAD 2017, Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

CAD (Computer-Aided Design) Journal. 

Computer-Aided Design and Applications-CAD Solutions LLC. 

  



ΤΙΜΕΣΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-191023 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο   

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
 Ο τρόπος σκέψης των οικονομολόγων και ο μηχανισμός τιμών.  
 Ζήτηση αγροτικών προϊόντων (θεωρία καταναλωτού, ζήτηση αγροτικών προϊόντων, 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης, συναρτήσεις ζήτησης, ελαστικότητες της 
ζήτησης).  

 Προσφορά αγροτικών προϊόντων (θεωρία παραγωγής, προσφορά αγροτικών προϊόντων, 
συναρτήσεις προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς, ελαστικότητες 
προσφοράς, επίδραση τεχνολογικής προόδου).  

 Ζήτηση συντελεστών παραγωγής.  
 Σχηματισμός τιμών αγροτικών προϊόντων, συνολικά και οριακά έσοδα, διακυμάνσεις τιμών 

αγροτικών προϊόντων,  
 Αρχές εμπειρικής ανάλυσης τιμών αγροτικών προϊόντων 
 Εποχιακές και κυκλικές διακυμάνσεις των τιμών των αγροτικών προϊόντων 
 Πολιτική τιμών των αγροτικών προϊόντων.  
 Στρατηγικές Τιμολόγησης.  
 Μελέτες Περίπτωσης σε βασικά γεωργικά Προϊόντα. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές: 

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές τις λειτουργίες του οικονομικού συστήματος και το 
μηχανισμό καθορισμού των τιμών με έμφαση στους παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό 
των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Σε αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει   

 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν οικονομικές θεωρίες και νόμους για να περιγράψουν 
οικονομικά γεγονότα 

 Να κατανοούν την χρησιμότητα των θεωριών ζήτησης και προσφοράς  
 Να γνωρίσουν τον τρόπο σχηματισμού των συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς  

Να ερμηνεύουν τον μηχανισμό σχηματισμού τιμών και να μπορούν να πραγματοποιούν μια 
ανάλυση τιμών χρησιμοποιώντας χρονοσειρές 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

1. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  



2. Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
3. Επίλυση Προβλημάτων, 
4. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
5. Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
6. Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα  
7. Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) ή Ενδιάμεση γραπτή αξιολόγηση (20% 
Βαθμολογίας) 

Βιβλιογραφία 
Ελληνική 

 Norwood B., Lusk J., Μάρκετινγκ και Τιμές Αγροτικών Προϊόντων, 1η έκδ./2012, Εκδόσεις 
BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. 

 DrummondE., &GoodwinJ. (2017) Γεωργική Οικονομική και Πολιτική, ISBN: 9789963274062 
Εκδόσεις  BROKENHILLPUBLISHERSLTD 

 Λιανός Θ., Δαμιανός Δ., Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ., Κατρανίδης Σ. «Αγροτική Οικονομική», ISBN: 
960-359-006-1, Γ΄ΕΚΔΟΣΗ/2009, Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ  

Ξένη 

 Anderson Κ., (2010). Τhe Political Economy of Agricultural Price Distortion, Cambridge 
University Press, USA. 

 Cramer, G. L.; Jensen, C. W.; Southgate, D. D., Jr. (2001).  Agricultural economics and 
agribusiness. CAB Direct 



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
Κωδικός: 600-191024 

Εξάμηνο:  6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4  

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Μέτρηση της αξίας της οικονομικής δραστηριότητας (ΑΕΠ), Πραγματικά και ονομαστικά μεγέθη, το 
ΑΕΠ και οι συνιστώσες του. Βασικές έννοιες γεωργικής μακροοικονομίας. Η θέση της γεωργίας στην 
Οικονομία μιας χώρας. Κλασική Θεωρία: Η οικονομία στον μακροχρόνιο ορίζοντα, παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών, διανομή εθνικού εισοδήματος, ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, Ισορροπία 
προσφοράς - ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών, ποσοτική θεωρία του χρήματος. Εισαγωγή 
Οικονομικών Διακυμάνσεων: Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά και Διαταραχές. Αγορές Αγαθών 
& Χρήματος, Υπόδειγμα IS-LM. Δημοσιονομική & νομισματική πολιτική,  πολλαπλασιαστές, 
επιδράσεις εξωγενών γεγονότων. Αγορά Εργασίας. Ζήτηση & προσφορά εργασίας, είδη ανεργίας. 
Ισορροπία στην αγορά εργασίας με και χωρίς ονομαστικές/πραγματικές ακαμψίες, καθορισμός 
μισθού. Συνολική ζήτηση, συνάρτηση AD. Συνολική προσφορά, συνάρτηση AS. Γενική ισορροπία 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Προσδιορισμός πραγματικού εισοδήματος, ποσοστού 
ανεργίας, επιπέδου τιμών. Μηχανισμοί προσαρμογής Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας, Προσδοκίες και 
Καμπύλη Phillips. Οικονομικές Κρίσεις και Υφέσεις, Υψηλός Πληθωρισμός: Ονομαστικό & 
πραγματικό επιτόκιο, παγίδα ρευστότητας. Οικονομική κρίση. Ύφεση. Δημοσιονομικά ελλείμματα & 
δημιουργία χρήματος. Προγράμματα σταθεροποίησης. Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αποκτήσουν βασική 
οικονομική σκέψη και ερεθίσματα για βαθύτερη σπουδή των για τα συναφή με την 
Μακροοικονομική θέματα, σε σχέση με το ευρύτερη Ελληνική και Ευρωπαϊκή επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα. 

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις γνώσεις και βασικές 
έννοιες και αρχές της μακροοικονομίας και να αποκτήσουν τα θεμέλια ώστε να είναι ικανοί να: α) 
Να διακρίνουν με σχετική καθαρότητα τους θεμελιώδεις μακροοικονομικούς τομείς, β) Να 
αντιλαμβάνονται τους τρόπους λειτουργίας της συνολικής οικονομίας, γ) Να έχουν την ευχέρεια να 
αξιοποιούν τις απλοποιήσεις των καίριων τομέων της οικονομίας και να εστιάζουν την προσοχή 
τους στους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν οι τομείς αυτοί, ώστε να κατανοούν τις 
αλληλεπιδράσεις τους, αντιλαμβανόμενοι την λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δ) 
Να αποκτήσουν τα εφόδια ώστε να διακρίνουν τις πιθανές επιπτώσεις των λειτουργιών των μέτρων 
της μακροοικονομικής πολιτικής, να διαβλέπουν τις διαφορετικές προτεραιότητές τους και να 



αποφαίνονται με αξιολογικές κρίσεις για τις βαθύτερες διαφοροποιήσεις στις οποίες τα μέτρα αυτά 
αποβλέπουν και επηρεάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 

1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 
 Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (35%) 
 Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (25%) 
 Ερωτήσεις-Ασκήσεις  Σύντομης  Ανάπτυξης (40%)  

 
2. Προαιρετικές γραπτές εργασίες και ασκήσεις κατά την διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογίζονται μέχρι 20% 

του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Begg, D., FisherS., DornbuschR., (2006), Εισαγωγή στην Οικονομική,  έκδ. Κριτική, Αθήνα 

Case, K., Fair, R. &Oster, S.M. (2012), Aρχές Οικονομικής, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. 

Ison, S., (2002), Εισαγωγή στην Οικονομική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.  

Krugman, P. &WellsR. (2018), Μακροοικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα 

Krugman, P. &WellsRobin, (2009), Μακροοικονομική, Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη.  

MCConnellR. C.,BrueL. S.,  FlynnM. S.(2016), ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Εκδόσεις, 
Rosili, Αθήνα 

Mankiw, G., Taylor, M. (2017), Οικονομική, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑΣ, Αθήνα 

Mankiw, G., (2019), Μακροοικονομική. Δαρδανός, Αθήνα. 

ParkinMichael, PowellMelanie, MatthewsKent (2013), ΑρχέςΟικονομικής, έκδ. Κριτική, Αθήνα 

Παπαδόγγονας Θ. (2019), Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Ανάλυση καιΠολιτική, Αθήνα. 

  



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193602 

Εξάμηνο:  6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
ΘΕΩΡΙΑ 
Εισαγωγή στην επιστήμη της οικολογίας. 
Περιβαλλοντικές συνθήκες και φυσικοί πόροι. 
Κλίμα και μεγαδιαπλάσεις. Ελληνικά φυσικά οικοσυστήματα. 
Χαρακτηριστικά των πληθυσμών. Δημογραφικά πληθυσμιακά μεγέθη. 
Δομικές και λειτουργικές προσαρμογές των οργανισμών στα οικοσυστήματα. 
Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων και βιοκοινοτήτων.  
Ροή ενέργειας και ύλης μέσω των οικοσυστημάτων.  
Εφαρμοσμένα θέματα στην Οικολογία. 
Ερευνητική εργασία (βιβλιογραφική) - Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 
 
THEORY 
Introduction to Ecology. 
Environmental conditions and natural resources. 
Climate and biomes. Greek natural ecosystems. 
Population dynamics. 
Anatomical and functional adaptive mechanisms of organisms. 
Ecosystems and bio-communities. 
Flow of energy and matter through ecosystems. 
Applied topics in Ecology. 
Assignment of a course work project and presentation of the results. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα παρέχει βασικές γνώσεις για την Οικολογία, με έμφαση σε ειδικά θέματα της οικολογίας 
των αγροοικοσυστημάτων. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:  

 Κατανοεί τη λειτουργία των διαφόρων οικοσυστημάτων και των επιπτώσεων των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα οικοσυστήματα.  

 Γνωρίζει βασικές τεχνικές εκτίμησης της βιοποικιλότητας και παρεμβάσεων για τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την αγροτική παραγωγή. 

 Αξιολογεί και να εκτιμά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα 
αναζητώντας τρόπο για μείωση της φτώχιας και της έλλειψης τροφίμων στον πλανήτη με 



την βελτίωση της διαδικασίας της αγροτικής παραγωγής καθώς και την αντιμετώπιση και 
διαχείριση οικολογικών προβλημάτων.  

 Αναλύει δεδομένα και εκτιμά τις δυνατότητες για αξιοποίηση των νέων γεωπονικών 
διαδικασιών και τεχνικών με προοπτική την αειφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

This course provides basic background and knowledge for Ecology, with emphasis on specific topics 
in agro-ecosystem ecology. 

With the successful completion of this course, the students will:  

 Acquire knowledge of Ecosystems Functional Ecology and the anthropogenic influence on 
them. 

 Acquire knowledge of basic methods for assessing biodiversity and for reducing the 
ecological footprint with emphasis on the agricultural sector. 

 Assess the environmental impact of development and the prospects for reducing poverty, 
food shortages, with improvements of agricultural production methods and dealing with the 
related ecological issues. 

 Analyze data and assess the potential for exploiting new agronomic processes and 
techniques, aiming for sustainability and protection of the environment. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
- Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 
 
Written final examination for the theory (100%) which comprises:  
- Questions of development subjects in known matter of proposed bibliography.  
- Questions which require synthesis of information and critical thought by the student. 

Βιβλιογραφία 
- ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία-Recommended/Proposed Bibliography: 

Ελληνική 

1. Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend, 2015. Οικολογία -  
Πληθυσμοί, Βιοκοινότητες και Εφαρμογές  (μετάφραση Κωνσταντίνα Πλεξίδα, Διομήδης Πηγής 
· Επιμέλεια Στέφανος Π. Σγαρδέλης, Παναγιώτης Δημόπουλος, Στέργιος Πυρίντσος, Δημήτρης 
Βαφείδης, ΑθανάσιοςΚαλλιμάνης), Utopia, Αθήνα. 

2. MollesManuel C. Jr, 2009. Οικολογία - Έννοιες Εφαρμογές. Μεταίχμιο Εδοτική Α.Ε., Αθήνα. 
3. Βώκου Δέσποινα, 2009. Γενική Οικολογία. Μία Εισαγωγή. Εκδόσεις University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη. 
4. Παρασκευόπουλος  Στέφανος, 2019.  Εισαγωγή στην Οικολογία και στις Περιβαλλοντικές 

Επιστήμες, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη. 

Ξένη 

1. Gliessman R.S., 2015. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems. CRC 
PressTaylor&FrancisGroup; 3d edition. ISBN 9781498728461. 



2. Noureddine Benkeblia, 2019. Agroecology, Ecosystems, and Sustainability. 1st Edition. CRC 
Press. ISBN 9780367435981. 

- Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά - Relevant scientific journals: 

1. Acta Horticulturaehttps://www.actahort.org/ 
2. Agriculture, Ecosystems and Environment 
3. https://www.journals.elsevier.com/agriculture-ecosystems-and-environment 
4. Renewable Agriculture and Food 

Systemshttps://www.cambridge.org/core/journals/renewable-agriculture-and-food-
systems/open-access 

5. Journal of Sustainable Agriculture 
6. https://www.tandfonline.com/toc/wjsa20/current 
7. Journal of the Science of Food and Agriculturehttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970010 
8. Agroecology Journal  
9. http://www.agroecojournal.com/journal/aim_scope?lang=en 

  



ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193802 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4  

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εξετάζονται οι κυριότερες ασθένειες των οπωροκηπευτικών της αμπέλου και των φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας που έχουν διαπιστωθεί στην Ελλάδα, καθώς επίσης και μερικές άλλες παθήσεις που 
δεν έχουν μέχρι τώρα παρατηρηθεί στη χώρα μας, αλλά οφείλονται σε επικίνδυνα παθογόνα, τα 
οποία απειλούν την Ελληνική γεωργία λόγω της συνεχούς εξαπλώσεως τους σε διάφορες χώρες του 
κόσμου. 

Για κάθε κατηγορία καλλιεργειών (μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, εσπεριδοειδών, κ.τ.λ.), οι ασθένειες 
κατατάσσονται βάσει του προκαλούμενου αίτιου. Δηλαδή σε ασθένειες μυκητολογικές, 
προκαρυωτικές (ασθένειες που οφείλονται σε βακτήρια, μυκοπλάσματα - φυτοπλάσματα, κ.α.), 
ιολογικές και μη μεταδοτικές. 

Η μελέτη της καθεμιάς ασθένειας γίνεται συνοπτικά, αλλά παρέχονται όλες οι γνώσεις και οι 
πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την αναγνώριση τους, τον τρόπο και τις συνθήκες 
ενάρξεως, αναπτύξεως και μεταδόσεων τους και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης τους. 

Το θέμα της καταπολέμησης καλύπτεται: α) δίνοντας όλα τα συνιστώμενα στη γεωργική πράξη 
αποτελεσματικά μέτρα για κάθε συγκεκριμένη ασθένεια, β) αναφέροντας ή αναλύοντας σε κάποια 
έκταση μεθόδους και μέτρα (ιδίως μη χημικής καταπολέμησης) που εμφανίζουν ενδιαφέροντα 
πειραματικά αποτελέσματα ή νέες τάσεις της επιστήμης στην πρόληψη και θεραπεία των 
ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ισχύουσες εγκρίσεις, αποφάσεις 
και συστάσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει του φοιτητές ικανούς να αναγνωρίσουν τις 
σημαντικότερες ασθένειες των καλλιεργούμενων οπωροφόρων, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, 
της αμπέλου και των κηπευτικών και να συμβάλουν στην αποτελεσματική και οικονομικότερη 
πρόληψη ή και θεραπεία αυτών. 

Αποτίμηση 
Γλώσσα Αξιολόγησης = Ελληνικά 
Τρόπος Αξιολόγησης = Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις, Γραπτή Εργασία, Γραπτές 
Τελικές εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, προφορική εξέταση 



Βιβλιογραφία 
Θανασουλόπουλος, Κ., (1995) Μυκητολογικές Ασθένειες Δένδρων και Αμπέλου, Μαθήματα 

Ειδικής Φυτοπαθολογίας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ 

Θανασουλόπουλος, Κ., (1996) Μυκητολογικές Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας. 

Εκδόσεις ΖΗΤΗ 

Παναγόπουλος, Χ.Γ., (2007). Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου. Εκδόσεις 

Σταμούλης, Αθήνα. 

Γραβάνης, Φ., (2018) Ειδική φυτοπαθολογία, νοσολογία καλλιεργούμενων φυτών. CopyCity Publish 

Ogawa, MJ., Zehr, EI., Bird, WG., Ritchie, DH., Uriu, K., Uyemoto, JK., (1995) Compendium 

of Stone Fruit Diseases. APS Press, Minnesota, USA. 

Jones, AL., Aldwinckle, HS., (1991) Compendium of Apple and Pear Diseases. APS Press, 

Minnesota, USA. 

Harveson, RM., Hanson, LE., Hein GL., (2009) Compedium of Beet Diseases and Pests, Second 

Edition. APS Press, Minnesota, USA. 

Kirkpatrick, T.L., Rothrock, C.S., (2001) Compedium of Cotton Diseases, Second Edition. APS 

Press, Minnesota, USA. 

Koike, ST., Gladders, P., Paulus, AO., (2007) Vegetable Diseases, A Color Handbook. APS 

Press, Minnesota, USA. 

Paliyath, G., Murr, DP., Handa, AK., Lurie, S., (2009) Postharvest Biology and Technology of 

Fruits, Vegetables and Flowers. APS Press, Minnesota, USA. 

Timmer, L.W., Garnsey, S.M., Graham J.H., (2000) Compedium of Citrus Diseases. APS Press, 

Minnesota, USA. 

White, DG., (1998) Compedium of Corn Diseases, Third Edition. APS Press, Minnesota, USA. 



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193804 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Αναγνώριση ειδών εντόμων, γεωγραφική εξάπλωση, περιγραφή, ταξινόμηση, ξενιστές, φυσικοί 
εχθροί και ζημίες που προκαλούν τα κυριότερα έντομα των καλλιεργουμένων φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας, των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, των φαρμακευτικών και 
των οπωροκηπευτικών φυτών. Μέθοδοι αντιμετώπισης των παραπάνω εντόμων (χημική, 
βιολογική, ολοκληρωμένη), εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης  και σχετική 
Νομοθεσία. Αναφοράκαισεάλλουςζωικούςεχθρούς.  

Identification of insects, geographical  distribution, morphological description, classification, hosts, 
natural enemies and damage caused by harmful insects that attack on stored products, cereals,  
medicinal, fruit trees and vegetable plants. Control of the above insects with chemical, biological and 
integrated methods.  Application of innovative methods of treatment. Reference to other enemies. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να 
κατανοήσουν τα εντομολογικά προβλήματα, που παρουσιάζονται σε καλλιέργειες φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας, οπωροκηπευτικών, φαρμακευτικών  φυτών, αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων, 
τροφίμων και ξυλείας. Αυτά θα επιτευχθούν με την εκπαίδευση των φοιτητών στην αναγνώριση, 
περιγραφή, ταξινόμηση, στους ξενιστές, φυσικούς εχθρούς, ζημίες, μεθόδους αντιμετώπισης τόσο  
σε θεωρητικό, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. 

The aim of this course is to provide students with the knowledge, concerning the problems that 
appears from harmful insects on plant species. Upon successful completion of the course, students 
will be able to distinguish the Identification of insects, geographical distribution, morphological 
description, classification, hosts, natural enemies and damage caused by harmful insects that attack 
on stored products, cereals, medicinal, vegetable plants and fruit trees. Also they can use the 
suitable control against the above insects. 

Αποτίμηση 
Ι. Για το θεωρητικό μέρος: Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις περιγραφής ή 
συντόμου απαντήσεως ή πολλαπλής επιλογής ή Σ-Λ ή συνδυασμό των παραπάνω, σε ύλη που 
βασίζεται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία και σε βιβλία και σημειώσεις που διατίθενται έντυπα, 
ηλεκτρονικά και μέσω βιβλιοθήκης. Εκτός της γραπτής, δύναται να γίνει και προφορική εξέταση. Η 
βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 70% στον τελικό βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος προαγώγιμος 
βαθμός 5). 



 

ΙΙ. Για το Εργαστηριακό μέρος: Εργαστηριακή εξέταση (ξεχωριστή από τη θεωρία) προφορική ή 
γραπτή ή και με τους δύο τρόπους και διαμορφώνεται από την εξέταση εργασίας ( συλλογή 
εντόμων και προσβολών) και εργαστηριακών ασκήσεων.  Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 30% 
στον τελικό βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός 5). 

Βιβλιογραφία 
ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 ΞυλοφάγαΕντομα Κατοικιών: αντιμετώπιση-βιολογία-αναγνώριση. Κ. Θ. Μπουχέλος, 2009. 
 Τερμίτες και Μυρμήγκια:  (Μορφολογία, Βιολογία, Ζημιές και Αντιμετώπιση): Κ. Θ. Μπουχέλος, 

2017. 
 Εντομα Καρποφόρων Δένδρων & Αμπέλου Μ.Ε. Τζανακάκης και Β.Ι. Κατσόγιαννος, 2003. 
 Έντομα Αποθηκών και Τροφίμων: Μπουχέλος, Κ. Θ. 2018. 
 Έντομα αποθηκών μεγάλων καλλιεργειών και λαχανικών Δ. Σταμόπουλος, 1995. 
 Ειδική Εντομολογία. Σ. Παπαδοπούλου, Διδακτικές Σημειώσεις. 2020. 
 Agriculture Entomology and Pest Pesticides. Textbook, 94 Pages, 2016. 
 A Textbook of Agricultural Entomology. By D. V. Alford. Oxford: Blackwell Science, pp. 320, ISBN 

0-632-05297-X. 2001. 
 Handbook of Agricultural Entomology. Helmut van Emden, 2013. 
 Hagstrum, D.W., Subramanyam, B. 2006. Fundamentals of stored-product entomology.  
 Insect Control,  Biological and Synthetic Agents. Lawrence I. Gilbert, Sarjeet S. Gill, 2010. 

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

 Insects https://www.mdpi.com/journal/insects 
 EPPO Bulletin  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652338 
 Hellenic Plant Protection Journal https://content.sciendo.com/view/journals/hppj/hppj-

overview.xml  
 Journal of  Pest Science https://link.springer.com/journal/10340 
 Crop Protection https://www.journals.elsevier.com/crop-protection 
 Journal of Economic Entomology https://academic.oup.com/jee 
 Journal of Stored Product Research https://www.journals.elsevier.com/journal-of-stored-

products-research 
 Applied Entomology and Zoology https://link.springer.com/journal/13355 
 IOBC proceedings http://www.iobc-wprs.org/pub/bulletins/ 
 EntomologiaGeneralishttps://www.schweizerbart.de/journals/entomologia 
 Bollettino del Laboratorio di Entomologia Agrariahttps://www.worldcat.org/title/bollettino-del-

laboratorio-di-entomologia-agraria-filippo-silvestri-portici/oclc/5419364 
 Coleopterist bulletin     https://bioone.org/journals/the-coleopterists- bulletin/scope-and-

details 
 Bulletin of Insectology http://www.bulletinofinsectology.org/ 
 Biotechnology & Biotechnological Equipment https://www.tandfonline.com/loi/tbeq20 

  



ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193603 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Bιολογία και οικολογία των σπουδαιότερων ζιζανίων της χώρας μας. Μηχανισμοί επιβίωσης των 
ζιζανίων και ζημιές που προκαλούν τα ζιζάνια στα καλλιεργούμενα φυτά.  Μέθοδοι και μέσα 
αντιμετώπισης των Ζιζανίων. Αλληλεπιδράσεις ζιζανιοκτόνων και φυτών. Tύχη και συμπεριφορά 
των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος (απομάκρυνση τους και παράγοντες που επηρεάζουν την 
υπολειμματική διάρκεια τους στο έδαφος). Επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον και σε 
οργανισμούς μη στόχους. Ιδιότητες (απορρόφηση, μετακίνηση, δράση, εκλεκτικότητα) την 
μορφοποίηση (τυποποίηση) και εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων. Ανθεκτικότητα των ζιζανίων στα 
ζιζανιοκτόνα. Γενετικώς τροποποιημένα και μεταλλαγμένα φυτά.   

Biology and ecology of the most important weeds in our country. Weeds survival mechanisms and 
weeds damage to cultivated plants. Methods and means of dealing with weeds. Interactions of 
herbicides and plants. Fate and behavior of herbicides in the soil (their removal and factors affecting 
their residual duration in soil). Effects of herbicides on the environment and on non-target 
organisms. Properties (absorption, movement, action, selectivity) the formulation (standardization) 
and application of herbicides. Weeds resistance to herbicides. Genetically modified and mutated 
plants.   

ΣτόχοιΜαθήματος 
Το μάθημα εξετάζει τις γενικές και βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της   Ζιζανιολογίας. 
Εξετάζονται γενικές αρχές σχετικά με τη μορφολογία, φυσιολογία και οικολογία των 
σπουδαιότερων ζιζανίων της χώρας. Ειδικές αρχές σχετικά με τους μηχανισμούς επιβίωσης των 
ζιζανίων, τις ζημιές που προκαλούν στα καλλιεργούμενα φυτά, τις μεθόδους αντιμετώπισης τους 
και τις ιδιότητες των ζιζανιοκτόνων (απορρόφηση, μετακίνηση, τρόπος δράσης, εκλεκτικότητα). 
Επιπλέον, γίνεται αναφορά για την μορφοποίηση (τυποποίηση) και εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων 
και την τύχη και τη συμπεριφορά τους μετά την εφαρμογή στα φυτά και στο έδαφος.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει τη δυνατότητα  να: 

 
 Αποκτήσει γνώσεις σχετικά με   τη μορφολογία, φυσιολογία και οικολογία των 

σπουδαιότερων ζιζανίων της χώρας, καθώς επίσης σχετικά με τους μηχανισμούς επιβίωσης 
των ζιζανίων, τις ζημιές που προκαλούν στα καλλιεργούμενα φυτά και τις μεθόδους 
αντιμετώπισης τους. 

 Επίσης, να κατανοήσει τις ιδιότητες των ζιζανιοκτόνων όπως η απορρόφηση, από τα φυτά, 
η μετακίνηση τους μέσα στα φυτά, ο τρόπος δράσης τους και την εκλεκτικότητα.  

 



 Επιπλέον, να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με  την μορφοποίηση (τυποποίηση), την  
εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων και την τύχη και τη συμπεριφορά τους μετά την εφαρμογή 
στα φυτά και στο έδαφος.  

 Συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, να συμβάλει 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζιζανίων ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ζιζανιοκτόνων. 

 Να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και 
να εφαρμόσει στην πράξη και βιολογικές μεθόδους αντιμετώπισης των ζιζανίων.   

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην αγγλική.  

Ι. Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (%) που περιλαμβάνει: 

-Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 

-Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 

Και 

ΙΙ. Γραπτή  εξέταση   για το εργαστήριο (%) που περιλαμβάνει: 

-αναγνώριση ζιζανίων, Ερωτήσεις και ασκήσεις σχετικά με την μορφοποίηση και την παραγωγή 
των ζιζανιοκτόνων, τα ψεκαστικά μηχανήματα, την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων, και τον 
προσδιορισμό υπολειμμάτων στο έδαφος.    

-Δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις της θεωρίας έχουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν 
κανονικά τα εργαστήρια ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Βασιλάκογλου Ιωάννης 2012 Σύγχρονη ζιζανιολογία. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22680940, 
ISBN: 978-960-351-911-9. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ 

• Ελευθεροχωρινός Ηλίας 2014. ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3395, ISBN: 978-
960-7667-34-2. ΑγροΤύπος Α.Ε 

-Συναφή επιστημονικά βιβλία/περιοδικά: 

• Aldrich, R.J. and R.J. Kremer. 1997. Principles in Weed Management. Iowa State University 
Press. Ames, Iowa. 455 pp. 

• Anderson, W.P. 2007. Weed Science: Principles and Applications. Third edition, Waveland Press. 
Inc. IL, USA. 388 p. 

• Ashton, F.M. and A.S. Crafts. 1981. Mode of action of herbicides, 2nd ed. JohnWiley and Sons, 
Inc. NewYork. 525 pp. 

• Βασιλάκογλου, Β. 2004. Ζιζάνια, αναγνώριση και αντιμετώπιση. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 
Αθήνα. 303 σελ. 

• BCPC, 2006. The pesticide manual. A World compendium. 14thed. C.D.C Tomlin. UK. 
• Devine, M., S.O. Duke, and C. Fedtke. 1993. Physiology of herbicide action. P.T.R. Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey. 441 pp. 
• Duke, S.O. 1985. Weed Physiology. Vol. II. Herbicide Physiology. CRC Press, Boca Raton, FL. 



• Ελευθεροχωρινός, Η. 2002. Ζιζανιολογία. Εκδόσεις Αγροτύπος. Αθήνα. 420 σελ. 
• Greil, J., S. Steinmaus and H.M. Kempen. 2002. Mechanical control methods. pp. 89-109. In 

Principles of Weed Control. CaliforniaWeedScience Society. ThomsonPublications, Fresno. 
• Hanf, M. 1983. The Arable Weeds of Europe. BASF. 494 pp. 
• Lanini, W.T., J.M. DiTomaso and R.F. Norris. 2002. Weed biology and ecology. pp. 29-54. In 

California Weed Science Society. Principles of Weed Control. Thomson Publications. Fresno. 
• Monaco, T.J., S.C. Weller and F.M. Ashton. 2002. Weed Science. Principles and practices. John 

Wiley & Sons, Inc. 671 pp. 
• O’ Connor-Marer, P.J. 2000. The safe and effective use of pesticides. University of California. 

Statewide integrated pest management project. Agriculture and natural resources. Publication 
3324. 342 pp. 

• Weed Science Society of America (WSSA). 2007. Herbicide handbook, 9th ed. S.A. Senseman 
WSSA, Lawrence, KS, USA. 458 p. 

• Whitson, T.D., L.C. Burrill, S.A. Dewey, D.W. Cudney, B.E. Nelson, R.D. Lee and R. Parker. 2000. 
Weeds of the West. Western Society of Weed Science. 630 pp. 

• Zimdahl, R.L. 2007. Fundamentals of Weed Science. 3rd ed. Elsevier Inc., Oxford, UK 666 p. 



ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑΦΥΤΑΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΧΩΡΩΝ 
Κωδικός: 600-193021 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
ΘΕΩΡΙΑ 

Παρουσίαση των κυριοτέρων αυτοφυών και ξενικών ξυλωδών ειδών (Γυμνοσπέρμων και 
Αγγειοσπέρμων) που χρησιμοποιούνται συχνά σε πάρκα, κήπους και δενδροστοιχίες σε αστικά και 
περιαστικά περιβάλλοντα. Για κάθε φυτικό είδος περιγράφονται τα παρακάτω: Συστηματική 
κατάταξη (επιστημονικό/κοινό όνομα, οικογένεια), καταγωγή, περιγραφή μορφολογικών 
χαρακτηριστικών, αναπαραγωγή, οικολογικές/καλλιεργητικές απαιτήσεις, καλλωπιστική αξία και 
χρήσεις.  

Ερευνητική εργασία (βιβλιογραφική) - Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

THEORY 

All the information about the main native and foreign woody species (Gymnosperms and 
Angiosperms) commonly used in parks and gardens in urban and suburban environments are 
provided. For every outdoor plant are provided: Systematic classification (scientific/common name, 
family), origin, description, propagation, ecological/culture needs, ornamental value and use. 

Assignment of a course work project and presentation of the results. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων σχετικά με την παραγωγή και διατήρηση φυτών και τη 
χρησιμοποίηση αυτών σε εξωτερικούς χώρους. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει τις ικανότητες να: 
Επιλέγει τα κατάλληλα καλλωπιστικά φυτικά είδη για να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο 
εξωτερικό χώρο ανάλογα με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Κατανοήσει το ρόλο των καλλωπιστικών φυτών εξωτερικών χώρων στην ανθρώπινη υγεία, καθώς 
και στη διαμόρφωση ενός εξωτερικού περιβάλλοντος ανάλογα με τον όγκο τους, το χρώμα τους και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  
Συσχετίζει τα χαρακτηριστικά των καλλωπιστικών φυτικών ειδών εξωτερικών χώρων και να επιλέγει 
αυτά ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιδιώτη.  
Γνωρίσει τους τρόπους πολλαπλασιασμού και της σωστής καλλιεργητικής πρακτικής για τη 
διατήρηση των καλλωπιστικών φυτών στους εξωτερικούς χώρους.   
Αξιολογεί υφιστάμενους εξωτερικούς χώρους και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις όσον αφορά 
τη χρήση των καλλωπιστικών φυτικών ειδών για τη βελτίωση και τη διακόσμηση των εξωτερικών 
χώρων.  



The student will be able to understand the importance of outdoor plants in the external 
environment. 
Upon successful completion of this course the student will have the skills to: 
Choose the right ornamental outdoor plants to be installed in a specific external space depending on 
the prevailing environmental conditions. 
Understand the impact of ornamental outdoor plants in the human health, like and in the formation 
of an outdoor environment, depending on their growth, color and their specific characteristics. 
Correlate the right ornamental outdoor plant and choose them depending on the needs of the 
owner. 
Know the methods of propagation of ornamental plants and the right cultural practice for their 
maintenance in outdoor spaces. 
Evaluate the existing outdoor spaces and to propose appropriate solutions concerning the use of 
ornamental outdoor plants for the improvement and the decoration of these spaces. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
- Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 
 
Written final examination for the theory (100%) which comprises:  
-Questions of development subjects in known matter of proposed bibliography.  
-Questions which require synthesis of information and critical thought by the student. 

Βιβλιογραφία 
- ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία-Recommended/Proposed Bibliography: 

Ελληνική 

1. Άλκιμος Α., 2008. Καλλωπιστικά είδη από την ελληνική φύση - Οικολογία - Καλλιέργεια – 
Χρήση. Εκδόσεις Ψύχαλος. ISBN 9789608455382. 

2. Bridwell M. Ferrell, 2007. Φυτά κήπων - Λειτουργικές και Αισθητικές Χρήσεις. Εκδόσεις  ΙΩΝ, 
Αθήνα. 

3. Βογιατζή Χ., 2009. Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη. 
4. Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χ., 2009. Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων. Εκδόσεις Άγις-

Σάββας Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη. 
5. Πατλής Γ., 2004. Καλλωπιστικά Κωνοφόρα. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. 
6. Πατλής Γ., 2004. Καλλωπιστικοί Θάμνοι. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. 
7. Τσαλικίδης Ι., 2005. Καλλωπιστικά Φυτά για Ελληνικούς Κήπους. Εκδόσεις Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη. 

Ξένη 

1. Bridwell M. Ferrell, 2012. Landscape Plants. 3rd Edition. Delmar Cengage Learning. ISBN 1111309434. 
2. Dirr A. M. & Dirr B., 1990. Manual of Woody Landscape Plants Their Identification, Ornamental 

Characteristics, Culture, Propagation and Uses. RevisedEdition.StipesPubLlc. ISBN 1588748685. 
3. Rainer T., 2015. Planting in a Post-Wild World: Designing Plant Communities for Resilient 

Landscapes. TimberPress. ISBN 1604695536. 



- Συναφή επιστημονικά περιοδικά - Relevantscientificjournals: 

1. International Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants (IJHSOP) 
https://premierpublishers.org/ijhsop 

2. Scientific Journal of Flowers and Ornamental Plants(SJFOP) 
https://sjfop.journals.ekb.eg/ 

3. Journal of Ornamental Plants (JORNAMENTA) 
http://jornamental.iaurasht.ac.ir/  

4. Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants - idosi 
https://www.idosi.org/jhsop/jhsop.htm 

5. Acta Horticulturae 
https://www.actahort.org/ 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Κωδικός: 600-191035 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Απλός τόκος (εύρεση του τύπου του απλού τόκου, υπολογισμός του κεφαλαίου, του χρόνου και του 
επιτοκίου, υπολογισμός του συνολικού τόκου διαφόρων κεφαλαίων που τοκίστηκαν για διάφορους 
χρόνους με το ίδιο επιτόκιο, αυξημένο - ελαττωμένο κεφάλαιο κατά τους τόκους του, μέσο 
επιτόκιο). 
Προεξόφληση (μέθοδοι προεξόφλησης, διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής προεξόφλησης, 
πραγματικό επιτόκιο στην προεξόφληση). 
Ισοδυναμία γραμματίων. 
Ανατοκισμός (εύρεση του τύπου του ανατοκισμού και γενίκευσή του, εύρεση της τελικής και 
αρχικής αξίας κεφαλαίου, υπολογισμός του χρόνου και του επιτοκίου). 
Ράντες (ακέραιες και κλασματικές πρόσκαιρες σταθερές ράντες, ισοδύναμες ράντες, διηνεκείς 
ράντες). 
Δάνεια (ενιαία δάνεια «εξοφλητέα εφάπαξ» και «εξοφλητέα τοκοχρεολυτικώς», δάνεια με τίτλους 
ή ομολογιακά). 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοούν και να επιλύουν 
προβλήματα που προκύπτουν κατά τις οικονομικές/εμπορικές συναλλαγές, στοιχείο που 
καθίσταται επιτακτικό στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου δημιουργούνται και προσφέρονται όλο και 
πιο σύνθετα οικονομικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, αναμένεται η γνώση του συγκεκριμένου 
μαθήματος να υποβοηθήσει παρεμφερή μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας και ειδικότερα της 
κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. 

Οι στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: (1) Να αποκτήσουν οι φοιτητές την 
ικανότητα να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές από το χώρο των οικονομικών μαθηματικών. (2) Να 
εξοικειωθούν με συγκεκριμένες εφαρμογές που έχουν σχέση με οικονομικές/εμπορικές 
συναλλαγές. (3) Να χρησιμοποιούν τις σχετικές γνώσεις σε μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και 
χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης καθώς και επίλυση προβλημάτων . 

ή 



ΙΙ.  Ενδιάμεση, κατά περίπτωση, γραπτή εξέταση (30%) και  τελική εξέταση (70%), που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. 

Βιβλιογραφία 
Κύρια 

Καραπιστόλης, Δ. (2012). Μαθηματικά για Οικονομολόγους. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Α. Αλτιντζής. 

Βασιλάκης, Κ. (2005). Οικονομικά Μαθηματικά. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks. 

Σόρμας, Α. και Ν. Σαριαννίδης.  (2020). Οικονομικά Μαθηματικά. Κοζάνη: Εκδόσεις Αλέξανδρος 
ΙΚΕ. 

Συμπληρωματική 

Κούγιας, Γ. και Δ. Γεωργίου. (2004). Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών. 

Σφακιανός, Κ. και Π. Σφακιανός. (2009). Οικονομικά Μαθηματικά. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks. 

Φράγκος, Χ. (2007). Οικονομικά Μαθηματικά. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη.  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-191036 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοια, και αναγκαιότητα της μεταποίησης, φορείς της μεταποίησης, ωφέλειες της μεταποίησης 
των αγροτικών προϊόντων. Βασικές συνθήκες της μεταποιητικής βιομηχανίας αγροτικών προϊόντων. 
Δομή της αγοράς, και οικονομική οργάνωση των μεταποιητικών μονάδων. Κάθετη Οργάνωση στην 
Παραγωγή και Οικονομίες Κλίμακας. Οργάνωση των αγορών. Κόστος μεταποίησης, δομή και 
εκτίμηση του κόστους μεταποίησης. Πολιτική τιμών των μεταποιητικών μονάδων. Στρατηγική 
παραγωγής και προώθησης των μεταποιημένων προϊόντων, Πολιτική συγχωνεύσεων στη 
μεταποιητική βιομηχανία. Μέτρηση της Απόδοσης των μεταποιητικών μονάδων. Οικονομική 
Ισορροπία της μεταποιητικής μονάδας. Επιλογή του τόπου εγκατάστασης εργοστασίου. Εσωτερική 
οργάνωση (οργανόγραμμα) και κανόνες λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν την λειτουργία των 
μεταποιητικών αγροτικών επιχειρήσεων. Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής 
να αποκτήσει βασική οικονομική σκέψη και ερεθίσματα για βαθύτερη σπουδή των δραστηριοτήτων 
της μεταποιητικής αγροτικής επιχείρησης για την αποτελεσματική ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. 
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και αρχές της 
λειτουργίας μεταποιητικών αγροτικών επιχειρήσεων ώστε να είναι ικανοί : 
Να αξιολογούν τη σημασία και τις ωφέλειες της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 
Να αναλύουν την οικονομική αποτελεσματικότητα της μεταποιητικής επιχείρησης και να 
προτείνουν βελτιώσεις και λύσεις. 
Να μπορούν να συντάσσουν προγράμματα αναδιάρθρωσης της παραγωγής σε μεταποιητικές 
επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων. 

Αποτίμηση 
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από: 
1. Γραπτές Εξετάσεις που περιλαμβάνουν: 

 Ερωτήσεις/ασκήσεις Σύντομης  Ανάπτυξης  
2. Εκπόνηση και Παρουσίαση εργασιών έως (30%) του τελικού βαθμού  



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ελληνική 

LipczynskiJ., Wilson, J. &GoddardJ. (2011), Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις 
BrokenHillPublishersLTD. 

Ουσταπασίδης, Κ., (2003), Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική, Εκδόσεις Μάρκου &Σια, 
Θεσσαλονίκη. 

Ουσταπασίδης, Κ. &Κατσουλάκος, Ι., (1999), Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική & Πολιτική, 
Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη. 

Σέμος Α. (2010) Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία &Σια Θεσσαλονίκη. 

Ξένη 

Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., (1996), Economics of Strategy. John Wiley & Sons, Inc., U.S.A. 

Connor, J., Rogers,  R., Marrion, B.,  Mueller, W., (1985), The Food Manufacturing Industries.  
Lexington Books, Lexington, USA. 

Lipczynski, J.,  Wilson, j. (2001), Industrial Organization”.Pearson Education Limited. 

Shy, Oz, (1995), Industrial Organization: Theory and Applications. Cambridge, Mass.: MITPress. 

  



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Κωδικός: 600-191037 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Στο πλαίσιο του μαθήματος μελετάται η ιστορική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα 
περιβαλλοντικά φαινόμενα και τα κινήματα που οδήγησαν στη γένεση του πεδίου. Παρουσιάζονται 
τα εκπαιδευτικά ρεύματα και οι διεθνείς διακηρύξεις που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αναλύονται οι στόχοι και οι αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
εξετάζονται οι διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις και οι νεότεροι προσανατολισμοί του πεδίου. 
Περιγράφονται οι βασικές διαστάσεις, οι παιδαγωγικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αναλύονται τα βήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αναλύονται οι βασικές τεχνικές και μέθοδοι που 
υιοθετούνται στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως η επίλυση προβλήματος, η 
μέθοδος project, brainstorming, η χαρτογράφηση ιδεών, η δραματοποίηση, κ.α.. Παρουσιάζεται η 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

 

The course examines the historical development of Environmental Education, the environmental 
phenomena and the movements that led to the genesis of the field. The educational currents and 
the international declarations that influenced and shaped the Environmental Education are 
presented. The objectives and principles of Environmental Education are analyzed, the various 
scientific approaches and the latest orientations of the field are examined. The basic dimensions, the 
pedagogical principles and the characteristics of the Environmental education are described. The 
steps of planning, implementing and evaluating Environmental Education programs are analyzed. 
The basic techniques and methods that applied in the context of Environmental Education, such as 
problem solving, project method, brainstorming, idea mapping, dramatization, etc., are analyzed. 
Applications of Information and Communication Technologies in Environmental Education is 
presented. 

ΣτόχοιΜαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να 
αναλύουν τις έννοιες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στόχοι του μαθήματος είναι οι 
φοιτητές να είναι ικανοί να:  
 Περιγράφουν το πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και 

νομοθεσίας. 
 Να αναφέρουν τους εθνικούς φορείς άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής και την ανάπτυξη της 

σχέσης εκπαίδευσης για το περιβάλλον με τους φορείς αυτούς και τις τοπικές κοινωνίες.  
 Να εξηγούν την ανάγκη να συντρέχουν σε μια οικονομία συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και 

μακροχρόνιας προστασίας του περιβάλλοντος και να περιγράφουν τη σημασία της αειφόρου 



ανάπτυξης ως πολυδιάστατο στρατηγικό στόχο που οδηγεί σε εναρμόνιση της ανάπτυξης με το 
περιβάλλον. 

 Να διατυπώνουν τις αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση  
 Να εξηγούν τη σημασία της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού για την 

αειφορία. 
 Να διατυπώνουν συλλογισμούς για τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, να δίνουν 

παραδείγματα και να ερμηνεύουν το πλαίσιο που αναπτύσσεται η ατομική και συλλογική 
συμμετοχή των ατόμων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο που οι επιστήμες της αγωγής παρέχουν τη δυνατότητα 
συγκρότησης μορφών προβληματισμού και δράσης ως προς την περιβαλλοντική αειφορία, και 
της  συνεχούς κριτικής αναπλαισίωσης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

 Να αναπτύσσουν δράσεις κάνοντας χρήση των εργαλείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και 
ιδιαίτερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και της μεθόδου project, για την 
ενίσχυση του ρόλου του ενεργού πολίτη στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού αειφόρου 
περιβάλλοντος. 

 Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 

 Να περιγράφουν το θεωρητικό μοντέλο του Guilford για τη δομή της νοημοσύνης, δηλαδή 
λειτουργίες (μνήμη, κατανόηση, συγκλίνουσα – κριτική σκέψη, αποκλίνουσα – δημιουργική 
σκέψη, αξιολόγηση), περιεχόμενα – υλικά και προϊόντα και την εφαρμογή του στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

 Να εφαρμόζουν τεχνικές δημιουργικής παραγωγής ιδεών (π.χ. ιδεοθύελλα, τεχνική 
S.C.A.M.P.E.R., το δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα κ.ά.). 

 Να εντρυφήσουν στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 
The aim of the course is for students to acquire the research tools that will allow them to analyze the 
concepts of Environmental Education. In particular, the objectives of the course are for students to 
be able to: 
 
 To describe the framework of national and European environmental policy and legislation. 
 To mention national environmental policymakers and το develop an Environmental Education 

relationship with these bodies and local communities. 
 To explain the need for economic growth and long-term environmental protection in economy 

and to describe the importance of sustainable development as a multidimensional strategic goal 
that harmonizes development with the environment. 

 To formulate the principles governing Environmental Education. 
 To explain the importance of informing and educating the rural population about sustainability. 
 To formulate reasonings about the relationship between the humans and the environment, to 

give examples and to interpret the context in which the individual and collective participation 
are dealing with environmental problems develop. 

 To describe how the sciences of education provide the opportunity to formulate forms of 
reflection and action on environmental sustainability, and the ongoing critique of 
environmental reflection and coping. 

 To develop actions using the Environmental Education tools, especially the Information and 



Communication Technologies and the project method, in order to strengthen the role of the 
active citizen in shaping a quality sustainable environment.  

 To design and implement environmental programs in formal and non-formal education. 
 To describe Guilford's theoretical model for the structure of intelligence, ie functions (memory, 

comprehension, convergent - critical thinking, divergent - creative thinking, evaluation), content 
- materials and products and its application in Environmental Education. 

 To apply techniques of the creative production of ideas (eg brainstorming, S.C.A.M.P.E.R. 
technique, creative problem solving, etc.). 

To immerse themselves in the methodological approaches, techniques and tools used in the 
evaluation of Environmental Education programs. 

Αποτίμηση 
Ι. Συμπερασματική αξιολόγηση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος με ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης: 40% 
 
ΙΙ. Συμπερασματική αξιολόγηση στις ασκήσεις πράξης του μαθήματος,  που περιλαμβάνει: 

 Δημιουργία project Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (35%) 
 Δημόσια Παρουσίαση (25%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ξενόγλωσση 

1. Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In: Kuhl J., Beckmann 
J. (eds) Action Control. SSSP Springer Series in Social Psychology. Springer, Berlin, Heidelberg. 

2. Ana, G. R. E. E., E. Oloruntoba, O. & Sridhar, M. K. C. (2009). Contributions of Environmental 
Clubs Toward Improved Environmental Programs in Selected Secondary Schools in Ibadan, 
Nigeria. AppliedEnvironmentalEducation& Communication, 8:2, 94-104. 

3. Ardoin, N. M., Bowers A. W., Wyman Roth, N. &Holthuis, N. (2018). Environmental education 
and K-12 student outcomes: A review and analysis of research. The Journal of 
EnvironmentalEducation, 49:1, 1-17. 

4. Ardoin, N. M., Clark, C.& Kelsey, E. (2013). An exploration of future trends in environmental 
education research. EnvironmentalEducation Research, 19:4, 499-520. 

5. Ballard, H. L. & Belsky, J. M. (2010). Participatory action research and environmental learning: 
implications for resilient forests and communities. EnvironmentalEducation Research, 16:5-6, 
611-627. 

6. Bywater, K. (2014). Investigating the Benefits of Participatory Action Research for 
Environmental Education. Policy Futures in Education, 12(7), 920–932. 

7. Crohn, K. & Birnbaum, M. (2010). Environmental education evaluation: Time to reflect, time for 
change. Evaluation and ProgramPlanning, 33, 155– 158. 

8. Huckle, J. (2002). Educating for Sustainability: A guide for primary schools. BurningIssues in 
PrimaryEducation, 5. 

9. McPherson Frantz, C. & Mayer, S. (2014). The importance of connection to nature in assessing 
environmental education programs. Studies in Educational Evaluation, 41, 85–89. 



10. Monroe, M.C. (2010). Challenges for environmental education evaluation. Evaluation and 
ProgramPlanning, 33, 194–196. 

11. Reid, A.D., Jensen, B.B., Nikel, J., Simovska, V. (eds) (2007). Participation and Learning: 
perspectives on education and the environment, health and sustainability. London: 
SpringerPress. 

12. Thomson, G., Hoffman, J. &Staniforth, S. (2010). Measuring the Success of Environmental 
Education Programs. Ottawa: CanadianParks and Wilderness Society. 

13. Tilbury D. and Wortman D. (2004). Engaging People in Sustainability, Commission on Education 
and Communication. Gland and Cambridge: IUCN 

14. Wheeler Κ. and PerracaBijurΑ. (eds) (2010). Education for a Sustainable Future. A Paradigm of 
Hope for the 21st Century. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 

15. West, E. S. (2015). Understanding participant and practitioner outcomes of environmental 
education. EnvironmentalEducation Research, 21:1, 45-60. 

Ελληνόγλωσση 

1. Γεωργόπουλος, Α. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. 
Αθήνα: Gutenberg. 

2. Δημητρίου Α. (2009) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις .Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 

3. Ζυγούρη, Ε. (2005). Αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Θεωρία και 
πράξη. Αθήνα Τυπωθήτω. 

4. Καψάλης, Α. &Χανιωτάκης, Ν. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί 
Κυριακίδη. 

5. Ξανθάκου, Γ. (2011). Δημιουργικότητα και Καινοτομία στο Σχολείο και την Κοινωνία. Αθήνα: 
Διάδραση. 

6. Μαλάκης, Σ. (2018). Τεχνο-ατυχήματα και Αειφορία: Μελέτη Περίπτωσης του Ατυχήματος στον 
Πυρηνικό Σταθμό της Φουκουσίμα. Στο Β. Παπαβασιλείου, Ν. Ανδρεαδάκης, Γ. 
Παπαδομαρκάκης, Μ. Καΐλα. [Επιμ.], Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση Και Ανθρώπινη 
Φύση. Ο Κόσμος μας; Quo Vadis?. Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση, 151 - 165. 

7. Μπότσιου, Μ., Τεξής, Ι. &Τερνεκτσής Ι. (2008). «Πασχαλίτσα εναντίον Μελίγκρας» μια 
εκπαιδευτική εφαρμογή με τη χρήση κινουμένου σχεδίου για το μάθημα της ανθοκομίας-
κηποτεχνίας στις μονάδες ειδικής αγωγής. Στο: Αθανάσιος Τριλιανός& Ιγνάτιος Καράμηνας, 
Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα (Τόμος Β) (σελ. 583-590). Αθήνα: Ατραπός.  

8. Τριλιανός, Αθ. (2004). Μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας, τόμ. Β’. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 
9. Φώκιαλη, Π., Ξάνθης, Α. Παπαβασιλείου, Β. Μόγιας, Α. και Καΐλα, Μ. (επιμ.) (2015). 

Τοπικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αθήνα: Διάδραση.  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
Κωδικός: 600-191038 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να είναι οι φοιτητές ικανοί να περιγράφουν τα σύγχρονα πληροφορικά 
συστήματα στη γεωργία, και να επιλέγουν τα καταλληλότερα από αυτά βάσει των αναγκών μιας 
αγροτικής επιχείρησης. Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν στην αναζήτηση, 
ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με την χρήση ΤΠΕ, να περιγράφουν τους όρους 
πληροφορία, πληροφοριακό σύστημα, συνιστώσες πληροφοριακού συστήματος, κύκλος, ανάλυση 
απαιτήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, να κατανοούν την στρατηγική σημασία και τις διεθνείς 
τάσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων του αγροτικού τομέα, να περιγράφουν τα 
απαιτούμενα υλικά, λογισμικά και εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων του αγροδιατροφικού 
τομέα, να περιγράφουν τα δίκτυα υπολογιστών στον αγροδιατροφικό τομέα και ασύρματα δίκτυα, 
να περιγράφουν το πληροφορικό μοντέλο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, να περιγράφουν την 
ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων στον αγροτικό τομέα, να εξοικειωθούν με τις 
έννοιες της ροής και ανταλλαγής πληροφοριών και με την μοντελοποίηση στόχων, δεδομένων και 
λειτουργιών, να εξοικειωθούν με τις αρχές λειτουργίας και προγραμματισμού ολοκληρωμένων 
συστημάτων παραγωγής (CIM) αγροβιομηχανικών μονάδων.  

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται αναφορά σε συστήματα διαχείρισης προμηθειών στον αγροτικό 
τομέα, συστήματα παρακολούθησης των αγορών, συστήματα υποστήριξης και λήψης αποφάσεων 
στον αγροτικό τομέα- εφαρμογές διαχείρισης αγροκτήματος, εργαλεία αύξησης παραγωγικότητας 
και ελέγχου ασθενειών, εφαρμογές πρόβλεψης καιρικών συνθηκών, εφαρμογές άρδευσης, 
Πληροφορικά Συστήματα Συντήρησης Εξοπλισμού, εφαρμογές αγροτικής λογιστικής, εφαρμογές 
παρακολούθησης ζωικού κεφαλαίου, εφαρμογές εμπορίας και προώθησης γεωργικών προϊόντων, 
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εφαρμογές γεωργίας ακριβείας, εφαρμογές 
ενημέρωσης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης στον αγροτικό τομέα, εφαρμογές της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στη γεωργία, Διαδικτύου των Πραγμάτων, ανάλυση BigData και σε θέματα 
διασφάλισης πληροφορίας στην γεωργία. 

The course aims to enable students to describe modern information systems in agriculture, and to 
select the most appropriate ones based on the farm business needs. The aim of the course is for 
students to become familiar with the search, analysis and synthesis of data and information using 
ICT, to describe the terms information, information system, information system components, cycle, 
analysis of requirements in the agri-food sector, to understand the strategic importance and 
international trends in the development of information systems in the agricultural sector, to 
describe the required materials, software and applications of agri-food information systems, to 
describe computer networks in the agri-food sector and wireless networks, to describe the 
information model of an agricultural holding, to describe the analysis and design of information 
systems in the agricultural sector, to become familiar with the concepts of flow and exchange of 



information and with the modeling of goals, data and functions, to become familiar with the 
principles of operation and planning of integrated production systems (CIM) of agricultural and 
industrial units.  

The course refers to procurement management systems in agriculture, market monitoring systems, 
decision support and decision-making systems in the agricultural sector - farm management 
applications, tools to increase productivity and disease control, weather forecasting applications, 
irrigation applications, computer equipment maintenance systems, agricultural accounting 
applications, animal capital monitoring applications, agricultural products marketing and promotion 
applications, geographic information systems and precision farming applications, information 
applications, communication and education in the agricultural sector, applications of Artificial 
Intelligence in agriculture, Internet of Things (IoT), Big Data analysis and information security issues 
in agriculture. 

Στόχοι Μαθήματος 
 Να κατανοεί τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση πληροφοριακών 

συστημάτων στη Γεωργία.  
 Να αναγνωρίζει τον επιχειρηματικό ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στη γεωργία ως 

εργαλείο στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικής λειτουργίας και διοίκησης τόσο των 
παραγωγικών μονάδων όσο και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν. 

 Να σχεδιάζει και να αξιολογεί πληροφοριακά συστήματα στον αγροτικό τομέα 
 Να αναγνωρίζει και να κατανοεί τη έννοια και την αναγκαιότητα της διασφάλισης πληροφοριών 

στη γεωργία 
 
 Understand the basic methods used in implementing information systems in the agricultural 

sector. 
 Recognize the business role of information systems in agriculture as a tool to support and 

promote the business operation and management of both production units and related services. 
 Design and evaluate information systems in the agricultural sector 
 Recognize and understand the concept and necessity of information security in agriculture 

Αποτίμηση 
Ι. Εξέταση στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος (Διαλέξεις) με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
ερωτήσεις σύντομης απάντησης: 40% 
 
ΙΙ. Εξέταση στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος,  που περιλαμβάνει: 
 Γραπτή εξέταση (35%) 
 Ατομική γραπτή εργασία (25%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



1. Andreopoulou, Z., Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) (2011). Agricultural and 
environmental Informatics, governance, and management: Emerging research applications. IGI 
Global. USA. 

2. Antle, J.M., Jones, J.W., Rosenzweig, C. (2017). Next generation agricultural system models and 
knowledge products: synthesis and strategy. Agric. Syst. 155: 179–85. 

3. Aung, M.M., Chang, Y,S. (2014). Traceability in a food supply chain: safety and quality 
perspectives. FoodControl 39: 172–84. 

4. Bajardi, P., A. Barrat, L. Savini and V. Colizza (2012). Optimizing surveillance for livestock disease 
spreading through animal movements. Journal of the Royal Society Interface 9 (76) pp. 2814– 
2825. 

5. Bogaardt, M.J., K.J. Poppe, V. Viool and E. van Zuidam (2016.) Cybersecurity in the agrifood 
sector. Capgemini Consulting. Vol. 12. 

6. Brewster, C., Roussaki, I., Kalatzis, N., Doolin, K. and Ellis, K. (2017). IoT in Agriculture: Designing 
a Europe-Wide Large-Scale Pilot, IEEE Communications Magazine, vol. 55, no. 9, pp. 26-33. 

7. Bronson K, Knezevic I. (2016). Big Data in food and agriculture. BigDataSoc. 3(1). 
https://doi.org/10.1177/2053951716648174. 

8. Chi H, Welch S, Vasserman E, Kalaimannan E. (2017). A framework of cybersecurity approaches 
in precision agriculture. In Proceedings of the ICMLG2017 5th International Conference on 
Management Leadership and Governance, pp. 90–95. Reading, UK: Acad. Conf. Publ. Int. 

9. de Beer, J. (2016). Ownership of open data: Governance options for agriculture and nutrition. 
GODAN summit. (New York City: Global Open Data for Agriculture & Nutrition [GODAN]). 

10. Hori, M., Kawashima, E. and Yamazaki, T. (2010). Application of cloud computing to agriculture 
and prospects in other fields. FujitsuScience and Technology Journal, 46(4): 446–454. 

11. Stočes, M., Vaněk, J., Masner, J. and Pavlík, J. (2016). Internet of Things (IoT) in Agriculture - 
Selected Aspects, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 8, No. 1, pp. 83 - 88.     
DOI: 10.7160/aol.2016.080108. 

12. LOGNELY P.A. - GOODCHILD, M.F, MAGUIRE, D.J, RHIND, D.W. (2010). Συστήματα και επιστήμη 
γεωγραφικών πληροφοριών (2η έκδοση). Αθήνα: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. 

13. Κουτσόπουλος, Κ. (2017). Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χώρου. Αθήνα: 
Εκδόσεις Δίσιγμα. 

14. Συλλαίος, Ν. (2000). Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση και στα γεωγραφικά συστήματα 
πληροφοριών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γιαχούδη. 

15. Κίνγκ, Ρ. (2003). Βιομηχανική Πληροφορική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. 
16. Χασάπης, Γ.  (2001). Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Συστημάτων Βιομηχανικού Ελέγχου. 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΗΤΗ. 

  



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-191039 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
• Έννοια και σημασία της πολιτικής των αγροτικών προϊόντων  
• Σκοπός, μέσα κρατικής παρέμβασης στη γεωργία.  
• Μορφές και μέτρα πολιτικής ΑΠ.  
• Πολιτική αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• Σκοποί, αρχές και μέσα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).  
• Φορείς και πηγές πολιτικής αγροτικών προϊόντων.  
• Βασικά στοιχεία και δεδομένα για το σχεδιασμό της πολιτικής ενός αγροτικού προϊόντος.  
• Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής αγροτικών προϊόντων.  
• Κόστος και επιπτώσεις της πολιτικής στον παραγωγό, στον καταναλωτή, στο κράτος. 
• Ποσοτικοποίηση και μέτρηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της πολιτικής στα αγροτικά 

προϊόντα.  
• Παρουσίαση της πολιτικής συγκεκριμένων ΑΠ. Κοινή οργάνωση αγορών των αγροτικών 

προϊόντων. 
• Νέοι Γεωργοί και Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να : 
• μπορούν να αναγνωρίζουν προβλήματα στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής και να προτείνουν 

λύσεις με κατάλληλους μηχανισμούς. . 
• σχεδιάζουν ολοκληρωμένη πολιτική για ένα συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν 
• μπορούν να συντάσσουν προγράμματα αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε μια αγροτική 

εκμετάλλευση. 
• Να γνωρίζουν την έννοια και το περιεχόμενο της αγροτικής πολιτικής καθώς και να αναλύουν τη 

λογική στην διαμόρφωσή της.  
• Να αναλύουν τους μηχανισμούς εφαρμογής της Γεωργικής πολιτικής στους επιμέρους κλάδους 

της γεωργίας και ειδικότερα στα βασικά γεωργικά προϊόντα της χώρας. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,  



• Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,  
• Επίλυση Προβλημάτων, 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
• Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης 
• Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα  
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής /Ατομικής Εργασίας (20%) ή Ενδιάμεση αξιολόγηση (30% Βαθμολογίας 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Ελληνική 

 Σέμος, Α. (2004). Αγροτική Πολιτική: Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 
 Drummond E., &Goodwin J. (2017) Γεωργική Οικονομική και Πολιτική, ISBN: 9789963274062 Εκδόσεις  

BROKEN HILL PUBLISHERS LTD 
 Λιανός Θ., Δαμιανός Δ., .Μέργος Γ., Ντεμούσης Μ., Κατρανίδης Σ. (2009). Αγροτική Οικονομική, Εκδόσεις 

Μπένου, Αθήνα. 
 Παπαγεωργίου Κ., Δαμιανός Δ. και Σπαθής Π. (2005). Αγροτική Πολιτική, Αθήνα: Σταμούλης. 
 Fennel, R. (1999). Κοινή Αγροτική Πολιτική-Συνέχεια και Αλλαγές. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο. 

Ξένη 

 European Commission. (2005). Directorate General for Agriculture. The Agricultural Situation in the 
Community: 2005 Report, Brussels. 

 European Commission, (2004). General Division for Agriculture: The common agricultural policy-A policy 
evolving with times. Brussels. 

 European Commission. (2004). General Division for Agriculture. CAP reform summary. Brussels: 
Newsletter Special Edition 

 European Commission. (2004). General Division for Agriculture. CAP reform. Accomplishing sustainable 
agriculture: the tobacco, olive oil, cotton, sugar and hops sectors. Brussels. 

 European Commission. Agriculture and Rural Development. Rural development Programmes 2000-2006, 
Country Profile Greece. September 2003.   



ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ 
Κωδικός: 600-192026 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ανάλυση της αγοράς, Εμπορεύσιμα είδη σαλιγκαριών, Στοιχεία ανατομίας, μορφολογίας και 
βιολογίας του σαλιγκαριού, Εχθροί και ασθένειες, εκτροφή σαλιγκαριών, Είδη εκτροφής, 
Χαρακτηριστικά του ανοικτού τύπου εκτροφής, Χαρακτηριστικά του κλειστού τύπου εκτροφής, 
Στάδια εκτροφής του κλειστού τύπου εκτροφής, Αναπαραγωγή, Πάχυνση κοστολόγηση – θρεπτική 
αξία, Ανάλυση στοιχείων κόστους, Παροχή τεχνογνωσίας Διάθεση των σαλιγκαριών, Διατροφική 
αξία των σαλιγκαριών. 

Market analysis, Marketable species of snails, Anatomy elements, morphology and biology of the 
snail, Enemies and diseases, breeding snails, Types of rearing Characteristics of open-rearing, 
Characteristics of closed rearing, Rearing stages of closed-rearing type a. Reproduction b. Fattening 
costing - nutritional value, Analysis cost elements, providing expertise Disposal of snails, Nutritional 
value of snails. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει: Να διακρίνει τα κυριότερα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Να γνωρίζει τα διάφορα οικοσυστήματα και τους παράγοντες που τα 
επηρεάζουν. Να είναι σε θέση να διακρίνει, να προσδιορίζει τα αίτια και να επιλύει προβλήματα 
ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από τη Ζωική Παραγωγή. Να είναι σε θέση να συμβάλλει 
στην αξιοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στην γεωργική παραγωγική διαδικασία και 
στην παραγωγή ενέργειας. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 
Written final examination (90%) comprising questions Theory (Lectures) and Laboratory Exercises. 
 
ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 
Writtenworkandpresentation (10%). 

Βιβλιογραφία 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 



1. Νικολαϊδης, Αβραάμ, 2011. Το Σαλιγκάρι & η Εκτροφή του ISBN: 978-960-7667-42-7. Εκδόσεις 
Αγρότυπος. 

2. ΓκαλλοΤζιουζεπε, Σαλιγκαροτροφία, Εκδόσεις: Ψύχαλος. 

Διαδίκτυο 

1. http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/Greek-Sectoral-
Studies/2012/ektrofi_salligarion.ashx 

2. http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/113-
saligariavatraxopodara 

3. http://www.fao.org/3/aq106e/aq106e00.pdf 
4. http://www.fao.org/3/a-bp069e.pdf 
5. https://www.agrifutures.com.au/wp-content/uploads/publications/00-188.pdf 
6. http://gti.greenstone.org/cgi-bin/library.cgi?e=d-00000-00---off-0demo--00-1----01-10-00---0---0direct-

10----4-------0-1l--10-en-50---1-20-about---00-3-1-00-00--4--0--0-0-01-10---0utfZz-8-
00&cl=CL1&d=fb33fe&gt=2 

  



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
Κωδικός: 600-190014 

Εξάμηνο: 4ο, 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εννοιολογικό περιεχόμενο του τουρισμού της υπαίθρου, Φέρουσα τουριστική ικανότητα αγροτικών 
περιοχών, Ο τουρισμός υπαίθρου ως εργαλείο ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, Τουρισμός 
υπαίθρου – αγροτικός τουρισμός – αγροτουρισμός, Αγροτουρισμός και πολυδραστηριότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Κοινωνική ενσωμάτωση και έμφυλες διαστάσεις στον αγροτικό 
τουρισμό, Δικτύωση αγροτουριστικών επιχειρήσεων, Κίνητρα και τυπολογίες αγροτουριστών, 
Αγροτικός τουρισμός, Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, Γαστρονομικός τουρισμός, Οινικός 
τουρισμός, Πολιτιστικός τουρισμός, Θρησκευτικός τουρισμός, Ιαματικός τουρισμός, Πολιτικές 
ανάπτυξης – χρηματοδότησης του τουρισμού υπαίθρου, Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου μιας 
τουριστικής μονάδας στην ύπαιθρο. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ρόλο του τουρισμού της υπαίθρου ως 
εργαλείο ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και της πολυδραστηριότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Αναλυτικότερα, σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές 
ικανούς να ορίζουν τον τουρισμό υπαίθρου, να αναλύουν τις διάφορες μορφές του,  να κάνουν 
διάγνωση της φέρουσας ικανότητας των αγροτικών περιοχών για τουριστική ανάπτυξη, να 
αναλύουν τα κίνητρα των αγροτουριστών,  να αναγνωρίζουν και αναλύουν τις διάφορες κατηγορίες 
του τουρισμού υπαίθρου, να σχεδιάζουν το επιχειρηματικό σχέδιο μιας τουριστικής μονάδας στην 
ύπαιθρο.Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς συμβούλους 
αγροτουριστικών επιχειρήσεων ή/και επιχειρηματίες του χώρου. 

Αποτίμηση 
1. Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύνθεσης γνώσεων, 

ερωτήσεις κρίσεως (70%) 
2. Γραπτή εργασία και παρουσίαση με powerpoint)(20%)  
3. Γενικότερη παρουσία στην αίθουσα και συμμετοχή στην ανάλυση των θεματικών ενοτήτων, συνθετική 

ικανότητα  (10%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 



-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Επιστημονικά Περιοδικά 

- Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. και Γκρίμπα, Ε. (2011) Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμόυ. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. 

- Koutsou S., Notta O., Samathrakis V. &Partalidou M. (2009). Women’s Entrepreneurship and 
Rural Tourism in Greece: Private Enterprises and Cooperatives. South European Society and 
Politics, 14: 2, 191-209. 

- Παρταλίδου, Μ. (2005). Η προτυποποίηση ως παράγοντας ανάπτυξης και προώθησης του 
Αγροτικού Τουρισμού. Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής 
Οικονομίας, Θεσσαλονίκη. https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15149. 

- Παρταλίδου, Μ. (2017). Τουρισμός και “αγροτικό ιδεώδες”: μύθος ή πραγματικότητα; Πρότυπα 
ποιότητας και αξίες γύρω από τον αγροτικό τουρισμό. Στο Τσάρτας, Π. Και Λύτρας, Π. (επιμ.) 
Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη. Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων. Σειρά: Βιβλιοθήκη 
Τουριστικών Επιστημών. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. σελ. 423-429. 

- Partalidou M. &Koutsou S. (2012). Locally and Socially Embedded Tourism Clusters in Rural 
Greece. TOURISMOS, An International multidisciplinary Journal of Tourism, 7:1, 99-116. 

- Σωτηριάδης Μ., Φαρσάρη Ι., 2009, Εναλλακτικές και Ειδικές μορφές Τουρισμού: Σχεδιασμός, 
Management και Marketing, Εκδόσεις Interbooks. 

- WineTourism, C.M.Hall, L.Sharples, B.Cambourne&N.Macionis, ΕκδόσειςElsevier, 2000 
- Cultural Attractions & European Tourism, G.Richards, Εκδόσεις CABI, 2001 
- Ecotourism Policy & Planning, D.Fennell and R.Dowling, Εκδόσεις CABI, 2003. 
- Sustainable Tourism, CM.Hall and A.Lew, Εκδόσεις Wesley Longman, 1998 
- Rural Tourism & Sustainable Business, D.Hall, I.Kirkpatrick, M.Mitchell, Εκδόσεις Chanell View, 

2005 
- Rural Tourism Development, E.W.George, H.Mair, D. Reid, Εκδόσεις Chanell View, 2009 

Επιστημονικά Περιοδικά 

- Journal of Sustainable Tourism, https://www.tandfonline.com/toc/rsus20/current 
- Tourismos, http://www.chios.aegean.gr/tourism/aims.htm 
- International Journal of Tourism Research, 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15221970 

  



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192501     

Εξάμηνο: 5o 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ζωοτροφές, διατροφικά χαρακτηριστικά ζωοτροφών, ποιότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης. 
Τύποι και ιδιότητες σιτηρεσίων. Ανάγκες ζώων σε θρεπτικές ουσίες και ενέργεια, οικονομική 
αξιολόγηση ζωοτροφών, καταρτισμός σιτηρεσίων. Τεχνικήκαιαποτελεσματικότητατηςδιατροφής. 

Feeds, nutritional characteristics of feeds, quality of products of animal origin. Types and properties 
of diets. Nutrient and energy requirements of animals, economic evaluation of feeds, diets’ 
formulation. Techniques and efficiency of feeding. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την εφαρμοσμένη διατροφή των ζώων. Συγκεκριμένα, οι 
φοιτητές θα εντρυφήσουν στις ζωοτροφές, τα διατροφικά χαρακτηριστικά ζωοτροφών, την 
ποιότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης, τους τύπους και τις ιδιότητες των σιτηρεσίων, τις ανάγκες 
των ζώων σε θρεπτικές ουσίες και ενέργεια, την οικονομική αξιολόγηση των ζωοτροφών, τον 
καταρτισμό σιτηρεσίων και την τεχνική και αποτελεσματικότητα της διατροφής. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Cheeke, P.R., 1999. Applied Animal Nutrition: Feeds and Feeding. 2nd ed. Prentice Hall, Upper 
Saddle River, NJ, USA. 

2. Ζέρβας, Γ., 2007. Κατάρτιση Σιτηρεσίων Παραγωγικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης UNIBOOKS 
ΙΚΕ, ISBN 978-618-530-458-4. Αθήνα, σελ. 1–258. 

3. Ζέρβας, Γ., 2013. Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης UNIBOOKS ΙΚΕ, ISBN 
978-618-530-459-1. Αθήνα, σελ. 1–472. 



4. Καραμήτρος, Δ., 2015. Διατροφή Αγροτικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική 
Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-960-357-121-6. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–376. 

5. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G., 
2011. AnimalNutrition. 7th ed. Pearson, UK. 

6. National Research Council, 1985. Nutrient Requirements of Sheep. 6th rev. ed. 
NationalAcademyPress, Washington, DC, USA. 

7. National Research Council, 1998. Nutrient Requirements of Swine. 10th rev. ed. 
NationalAcademyPress, Washington, DC, USA. 

8. National Research Council, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. 
NationalAcademyPress, Washington, DC, USA. 

9. National Research Council, 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, 
Cervids, and New World Camelids. NationalAcademyPress, Washington, DC, USA. 

10. Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R., 1995. Basic Animal Nutrition and Feeding. 4th ed. John 
Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA. 

11. Σπαής, Α., Φλώρου-Πανέρη, Π., Χρηστάκη, Ε., 2002. Ζωοτροφές και Σιτηρέσια. 1η Έκδοση. 
Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-960-357-055-4. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–
364. 

12. Χρηστάκη, Ε., Φλώρου-Πανέρη, Π., 2015. Ζωοτροφές και Καταρτισμός Σιτηρεσίων 
Παραγωγικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις Α. Τζιόλα& Υιοί ΑΕ, ISBN 978-960-418-391-
3. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–318. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
2. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
3. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
4. Annual Review of Nutrition (US) – http://www.annualreviews.org/ and 

http://www.annualreviews.org/journal/nutr. 
5. Archives of Animal Nutrition – http://www.tandf.co.uk/journals/gaan. 
6. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (South Korea) – http://www.ajas.info/. 
7. British Poultry Science – http://www.tandf.co.uk/journals/cbps. 
8. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
9. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 
10. INRA Productions Animales– http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
11. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
12. Journal of Agricultural and Food Chemistry – http://pubs.acs.org/journals/jafcau/index.html. 
13. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/. 
14. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition –

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
15. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
16. Journal of Dairy Science – http://www.journalofdairyscience.org/ and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302. 
17. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
18. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
19. Poultry Science – http://www.poultryscience.org/. 
20. Proceedings of the Nutrition Society – http://journals.cambridge.org/. 
21. Small Ruminant Research – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214488. 

  



ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
Κωδικός: 600-192502      

Εξάμηνο: 5o 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Διάρθρωση και σημασία της ορνιθοτροφίας, Ταξινόμηση προέλευση εξημέρωση ονοματολογία, 
Εξωτερική μορφολογική διάπλαση, Παραγωγικές ιδιότητες, Ποιότητα παραγόμενων προϊόντων. 
Φυλές ορνίθων, Γενετική βελτίωση ορνίθων, Σταβλισμός–μικροκλίμα, Διατροφή, Μέθοδοι 
εκτροφής, Ευζωία -Οργάνωση πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. 

Structure and importance of rearing, Sort origin domestication nomenclature, External 
morphological conformation, productive properties. Quality products manufactured, Breeds of hens, 
Genetic improvement of hens, Stabling of-microclimate Diet Methods of rearing, Welfare of 
Organizing poultry business. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει: Να διακρίνει τις κυριότερες 
φυλές ορνίθων με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, την χρησιμοποιούμενη 
ονοματολογία και την ποιοτική ταξινόμηση πτηνών- αυγών- ορνιθίου κρέατος μαζί με το νομικό 
πλαίσιο. Την εξωτερική μορφολογική διάπλαση της όρνιθας. Να εκτιμά τις παραγωγικές ιδιότητες 
της όρνιθας όσον αφορά την αναπαραγωγή, την αυγοπαραγωγή και την κρεοπαραγωγή, καθώς και 
τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Να γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων 
πτηνοτροφικών προϊόντων, αυγά, σφάγιο-κρέας, τις παραμέτρους εκτίμησης και τους παράγοντες 
που τις επηρεάζουν. Να γνωρίζει τον τρόπο σχηματισμού του αυγού. Να γνωρίζει τις σύγχρονες 
μεθόδους εκτροφής καθώς και στοιχεία για την ευζωία και τη συμπεριφορά των πτηνών. Να 
γνωρίζει τις βασικές αρχές διατροφής των ορνίθων κρεοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Να είναι 
σε θέση να γνωρίζει και να εφαρμόζει με επιτυχία τις  βασικές αρχές επώασης και εκκόλαψης των 
αυγών, καθώς και τη  λειτουργία των επωαστικών και εκκολαπτικών μηχανών και να εκτελεί με 
επιτυχία μεθόδους απολυμάνσεων των αυγών και των εκκολαπτικών μηχανών. Να είναι σε θέση να 
γνωρίζει τις γενικές αρχές κατασκευής των πτηνοτροφείων, καθώς και την υγιεινή αυτών και να 
εφαρμόζει το απαραίτητο  εμβολιακό πρόγραμμα για τις όρνιθες. 

On completion of this course the student should know: To distinguish the main breeds of hens based 
on morphological characteristics, the used nomenclature and classification bird-egg-hen meat 
together with the legal framework.External morphological conformation of chicken. To assess the 
productive properties of chicken as regards reproduction, egg production and meat production, and 
the factors affecting them. Be aware of the qualities of the produced poultry products, eggs, meat 
carcase, parameters estimation and the factors affecting them. To know how to build the egg. Have 
knowledge of modern farming methods and data on the welfare and behavior of birds. Know the 
basic principles of nutrition broiler chickens and egg production chickens. Be able to know and apply 
the basic principles of successful incubation and hatching of eggs, as well as running incubators and 
hatchers and successfully executing methods of disinfection of eggs and hatchers. Be able to know 



the general principles of construction of poultry houses and healthy these and apply the necessary 
vaccination program for chickens. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 
Written final examination (90%) comprising questions Theory (Lectures) and Laboratory Exercises. 
 
ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 
Writtenwork and presentation (10%).  

Βιβλιογραφία 
1. Γιαννακόπουλος, Αθ. & Α.Σ. Τσερβένη-Γούση, 2009. Εκτροφή μονογαστρικών (τεύχος Β), 

Oρνιθοτροφία, ISBN: 978-960-357-045-1, Εκδότης: Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 
2. Diseases of Poultry, 2013. 13 Edition, ISBN 978-0-470-95899-5- John Wiley & Sons. 
3. Ekarius, C., 2007 Storey's Illustrated Guide Series Storey Pub, ISBN 1580176674, 

9781580176675. 
4. Ματσούκας, Ι., (1985). Ορνιθοτροφία. Εκδότης Γιαχούδη-Γιαπούδη, Θεσσαλονίκη. 
5. Σπαής, Αλ., Λ. Χατζηζήσης, 2011, Εκτροφή Παραγωγικών Πτηνών, ISBN: 978-960-357-092-9, 

Εκδότης: Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 
6. Peitz B. and Peitz L., (1999). Πτηνοτροφία. Εκδόσεις Ψύχαλου, Αθήνα. 
7. HockingP., (2009). Biology of Breeding Poultry. Poultry Science Symposium Series Vol. 29. CAB 

International. 
8. Sandilands V., (2011). Alternative Systems for Poultry. Health, Welfare and Productivity. Poultry 

Science Symposium Series Vol. 30. CAB International.  
9. 9, Richardson R., (1999). Poultry Meat Science. CAB International. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά/ Related scientific journals 

http://jpn-psa.jp/english/ 
http://www.wpsa.com/ 
http://www.tandfonline.com/toc/cbpa20/6/1#.Uz2_cfl_tA0 
http://www.pjbs.org/ijps/ijps.htm  



ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 
Κωδικός: 600-192503 

Εξάμηνο: 5o 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Η χοιροτροφία διεθνώς. Δομή της Ελληνικής χοιροτροφίας (τύποι εκτροφών, μορφές και μέγεθος 
των χοιροτροφικών επιχειρήσεων). Καταγωγή και προέλευση χοίρου, κυριότερες φυλές χοίρων. 
Αναπαραγωγή χοίρου (γεννητικό σύστημα άρρενος, θήλεος, παραγωγή σπέρματος, 
αναπαραγωγικός κύκλος χοιρομητέρας). Ανάπτυξη και πάχυνση χοίρων. Σταβλισμός χοίρων. 
Βιοασφάλεια και υγιεινή των χοίρων και εγκαταστάσεων. Γενετικήχοίρων.  

Global pig production. Structure of Greek pig production (farm types, forms and size of pig 
enterprises). Origin of domestic pig. Pig reproduction (reproductive system of male and female, 
semen production, reproductive cycle of sow). Growth and finishing of pigs. Pig housing. Biosecurity 
and hygiene of pig and barn. Piggenetics. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς  να οργανώσουν και 
λειτουργήσουν μια χοιροτροφική μονάδα αναπαραγωγικής ή κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 
Ειδικότερα στοχεύουμε οι σπουδαστές να γνωρίσουν:  
Τις προϋποθέσεις εγκατάστασης οργάνωσης και αποδοτικής, παραγωγικής λειτουργίας μιας 
χοιροτροφικής επιχείρησης στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν σε μια επιτυχή αναπαραγωγή των χοίρων με φυσικό ή 
τεχνητό τρόπο. 
Τους τρόπους επιλογής των κατάλληλων φυλών για χρήση σε παραγωγικά σχήματα γενετικής 
βελτίωσης. 
Τις βασικές αρχές μιας ορθολογικής διατροφής χοίρων. 
Τις βασικές αρχές που διέπουν τη βιοασφάλεια και την υγιεινή διαβίωση των χοίρων στους χώρους 
των στάβλων καθώς και την αποδοτικότητα αλλά και άνετη παραμονή του εργατοτεχνικού 
προσωπικού στους χώρους αυτούς. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Ντότας, Δ., Βατζιάς Γ., Ντότας Δ., 2016. Χοιροτροφία. Εκδόσεις Γιαχούδη. 
2. Παπαδόπουλος, Γ.Κ., 2005. Χοιροτροφία (Χοιροτροφία – Κάπρος – Χοιρίδια). Εκδόσεις 

Αθ.Σταμούλη. 
3. Κατσαούνης, Ν.Κ., Σπαής, Α.Β., 1998. Χοιροτροφία (Εκτροφή Μονογαστρικών – Τεύχος Α). 

Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη. 
4. Κατσαούνης, Ν.Κ., 1992. Χοιροτροφία. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 
5. Κυριακόπουλος, Μ., 2003. Χοιροτροφία. Εκδόσεις ΑΤΕΘ 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. "Pig production" www.ruralskills.com.au/ontrack/pages/jobs/livestock/pigprod.html  
2. "Outdoor pig production methods" www.fawc.org.uk/reports/pigs/pigpart2.htm 
3. "Reproductive Biology 101" http://nationalhogfarmer.com/mag/farming_reproductive_biology/ 
4. "Pigs in Answer.com" www.answers.com/topic/pigs-three-different-ones 
5. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
6. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
7. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
8. INRA Productions Animales – http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
9. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
10. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/. 
11. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
12. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
13. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
14. https://thepigsite.com/ 

  



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ 
Κωδικός:  600-192504 

Εξάμηνο: 5o 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Γεννητικό σύστημα αρσενικού και θηλυκού ζώου, Σπερματογένεση, Ωογένεση, Ενδοκρινολογία της 
αναπαραγωγής στο αρσενικό και στο θηλυκό, Ενήβωση- Παράγοντες που επηρεάζουν την έλευση 
της ήβης, Ωοθηκικός κύκλος (βοοειδή, βουβάλια, πρόβατα, αίγες και χοίροι), Ωρίμανση ωαρίων- 
Ωοθυλακιορρηξία, Μεταφορά γαμετών, Σπερματόζωα-Σπερματικό πλάσμα, Γονιμοποίηση-Κάθοδος 
και εγκατάσταση του κυήματος-Μητρική αναγνώριση της κυοφορίας-Περίοδοι ανάπτυξης του 
κυήματος, Κυοφορία (Διάρκεια, Διάγνωση), Τοκετός-Μηχανισμός τοκετού-Στάδια τοκετού, Περίοδος 
λοχείας, Περιποίηση & βοήθεια νεογέννητων, Αναπαραγωγικές αποδόσεις βοοειδών, βουβαλιών, 
προβάτων, αιγών και χοίρων, Στοιχεία ανατομίας & φυσιολογίας του μαστού, Φυσικοί μηχανισμοί 
άμυνας του μαστού, Σύσταση του γάλακτος, Σύνθεση και έκκριση του γάλακτος, Ορμονικός έλεγχος, 
Παράγοντες που ευνοούν ή εμπλέκονται στην πρόκληση μαστιτίδων, Μαστίτιδες, Προληπτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των μαστιτίδων, Διαχειριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση & πρόληψη 
των μαστιτίδων. 

Genital system of male and female animals, Spermatogenesis, Ovulation, Endocrinology of male and 
female reproduction, Update - Factors that affect the onset of puberty, Ovarian cycle (cattle, 
buffaloes, sheep, goats and pigs), Egg maturation – Ovulation, Gamete transfer, Sperm animals-
Sperm plasma, Fertilization-Descent and installation of the fetus-Maternal recognition of pregnancy-
Periods of fetal development, Gestation (Duration, Diagnosis), Childbirth-Mechanism of childbirth-
Stages of childbirth, Maternity period, Care & help for newborns, Reproductive yields of cattle, 
buffaloes, sheep, goats and pigs, Elements of breast anatomy & physiology, Natural mechanisms of 
breast defense, Milk texture, Composition and secretion of milk, Hormonal control, Factors that favor 
or are involved in causing mastitis, Mastitis, Preventive measures for the treatment of mastitis, 
Management measures for the treatment & prevention of mastitis. 

Στόχοι Μαθήματος 
Ο ρυθμός αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το 
οικονομικό αποτέλεσμα και τη βιωσιμότητα των εκτροφών, καθώς επίσης και για την ένταση της 
επιλογής που μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν πληθυσμό. Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει 
στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των μηχανισμών ελέγχου της 
λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού, που αποτελούν βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων ως προς την ευζωία, την 
εκτροφή και την αξιοποίηση των παραγωγικών ζώων. Συγκεκριμένα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει: (1) κατανοήσει την έννοια των παραγωγικών ιδιοτήτων των 



παραγωγικών ζώων, (2) θα έχει εμβαθύνει στους φυσιολογικούς και βιοχημικούς μηχανισμούς της 
διαδικασίας της αναπαραγωγής (ενήβωση, ωοθηκικός κύκλος, ρόλος των αναπαραγωγικών 
ορμονών) και (3) θα έχει κατανοήσει μηχανισμούς που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
διαχείριση των ζώων και θα επιτρέψουν την άμεση επέμβαση του ζωοτέχνη στα φαινόμενα της 
αναπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής (αναπαραγωγικές αποδόσεις, τεχνητή σπερματέγχυση, 
διάγνωση κυοφορίας, γαλακτομέτρηση, εκτίμηση ποιότητας γάλακτος) με απώτερο στόχο τη 
βιωσιμότητα της εκτροφής που εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ύψος των αποδόσεων και την 
ποιότητα των παραγομένων προϊόντων.Επίσης, ο φοιτητής θα μπορεί να εργαστεί ατομικά και 
ομαδικά, στα πλαίσια της πραγματοποίησης των θεωρητικών μαθημάτων και να γράψει και να 
παρουσιάσει εργασία με συγκεκριμένο θέμα. 

The reproductive rate of domestic animals is a determining factor for the economic result and the 
viability of the farms, as well as for the intensity of the selection that can be applied to a population. 
The aim of the course is to provide students with the necessary knowledge to understand the 
mechanisms of control of the function of the reproductive system and the breast, which are a basic 
condition for achieving the best possible results in terms of well-being, breeding and utilization of 
productive animals. Specifically: Upon successful completion of the course the student will have: (1) 
understood the meaning of the productive properties of livestock animals, (2) will have delved into 
the physiological and biochemical mechanisms of the reproductive process (stimulation, ovarian 
cycle, role of reproduction and (3) will have understood mechanisms that will contribute decisively 
to the management of animals and will allow the immediate intervention of the Animal Scientist in 
the phenomena of reproduction and milk production (reproductive yields, artificial insemination, 
diagnosis of pregnancy, lactation) the sustainability of farming which depends mainly on the level of 
yields and the quality of the products produced. Also, the student will be able to work individually 
and in groups, in the context of the realization of theoretical courses and to write and present work 
on a specific topic. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 
ΙΙ. Εκπόνηση (20%) και Παρουσίαση (20%) Εργασίας. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Hafez, B., Hafez, E.S.E., 2013. Reproduction in farm animals, 7th Edition. 
2. Μπόσκος, Κωνσταντίνος, 2019. Μαιευτική Κατοικίδιων Ζώων. 
3. Cupps, Perry, 1990. Reproduction in Domestic Animals, 4th Edition. 
4. Gordon, Ian, 2005. Reproductive Technologies in Farm Animals. 
5. Σμοκοβίτης, Αθ., 2014. Φυσιολογία. 8η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ, ISBN 978-618-

5105-25-9. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–1144. 
6. Schmidt, G.H., 1971. Biology of Lactation. 
7. Singh, M., Roy, A.K., 2017. Physiology of Lactation. 
8. Akers, R.M., 1990. Lactation physiology: a ruminant animal perspective. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal Reproduction Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320. 
2. Reproduction in Domestic Animals – https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390531. 



3. Reproduction, Fertility and Development – http://www.publish.csiro.au/?nid=44. 
4. Small Ruminant Research – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214488. 
5. Theriogenology – http://www.sciencedirect.com/science/journal/0093691X.  



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Κωδικός: 600-192505 

Εξάμηνο: 5o 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Γενικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας βιομηχανικών σφαγείων. Κανόνες υγιεινής στα σφαγεία. 
Σφαγή βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πτηνών. Σήμανση σφαγίων, ποιοτική κατάταξη 
σφάγιου και κρέατος. Γενικά περί τεμαχισμού σφαγίων. HACCP, Γενικοί Κανόνες Ορθής Πρακτικής 
Υγιεινής στα σφαγεία και στα εργαστήρια τεμαχισμού. Κανονισμοί [ΕΚ] αρ. 852, 853, 854/2004, κλπ. 
Δομή μυϊκής ίνας, χημική σύσταση κρέατος. Φυσιολογικές και μη φυσιολογικές μεταβολές κρέατος. 
Προϊόντα κρέατος, Μηχανικά διαχωρισμένο κρέας (ΜΔΚ). Συντήρηση και επεξεργασία του κρέατος. 
Διαφοροποίηση νωπού και κατεψυγμένου κρέατος. Ικανότητα συγκράτησης ύδατος (ΙΣΥ). 
Βακτηριολογικές εξετάσεις. Νοσήματα σφάγιων ζώων. Τροφικές δηλητηριάσεις. 

General principles of organization and operation of industrial slaughterhouses. Sanitary rules in 
slaughterhouses. Slaughter of cattle, sheep and goats, pigs and poultry. Slaughter marking, quality 
classification of carcass and meat. Generally about slice cutting. HACCP, General Rules of Good 
Hygiene Practice in slaughterhouses and shredding laboratories. European Regulations [EC] no. 852, 
853, 854/2004, etc. Structure of muscular tissue, chemical composition of meat. Physiological and 
non-physiological changes of meat. Meat products, Mechanically separated meat. Maintenance and 
processing of meat. Differences between raw and frozen meat. Water holding capacity. 
Bacteriological tests. Diseases of slaughtered animals. Food poisonings. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την τεχνολογία του κρέατος των ζώων. Συγκεκριμένα, οι 
φοιτητές θα εντρυφήσουν στο HACCP, στην ορθή πρακτική υγιεινής στα σφαγεία και τα εργαστήρια 
τεμαχισμού, στη σφαγή και στον τεμαχισμό των παραγωγικών ζώων, στην επεξεργασία και τους 
τρόπους συντήρησης του κρέατος και των προϊόντων του. 

Learning objectives include the acquisition by students of the necessary knowledge and skills related 
to meat technology. Specifically, students will acquire knowledge and skills about HACCP, the Good 
Hygiene Practice in slaughter-houses and shredding laboratories, the slaughter and shredding of 
food-producing animals, the processing and preservation of meat and meat products. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Γεωργάκης, Σ., 2000. Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. 
2. Ελευθεριάδου, Α., 2008. Τεχνολογία Κρέατος. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ, ISBN 

978-960-287-096-9. 
3. Καραϊωάνογλου, Π., 2008. Υγιεινή του Κρέατος των Θηλαστικών. Εκδοτικός οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη. 
4. Πολυμενίδης, Α., 2001. Τεχνολογία Κρέατος. Τόμος Α΄ και Β΄. Αθήνα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Archiv für Lebensmittelhygiene – http://www.vetline.de/zeitschriften/afl/index.htm. 
2. Critical Reviews in Food Science and Nutrition – http://www.tandf.co.uk/journals/bfsn. 
3. Czech Journal of Food Sciences – http://www.cazv.cz/ or 

https://www.agriculturejournals.cz/web/. 
4. Dairy Science and Technology – Le Lait – http://www.dairy-journal.org/ and 

http://www.springer.com/food+science/journal/13594. 
5. European Food Research and Technology – 

http://www.springerlink.com/content/100491/?p=fde9ffdfd02a4f68868c23cded6d7f90&pi=34. 
6. Food Control– IF 2.819 – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135. 
7. Food Research International– IF 3.050 –

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09639969. 
8. International Journal of Dairy Technology – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1364-

727x 
9. International Journal of Food Microbiology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605 
10. Italian Journal of Food Science – 

http://www.chiriottieditori.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid
=14&lang=it. 

11. Journal of Dairy Research – http://journals.cambridge.org/. 
12. Journal of Food Quality – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0146-9428. 
13. Journal of Food Research (Canada) – http://www.ccsenet.org/jfr. 
14. Journal of Food Science – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0022-1147 or 

http://www.ift.org/cms/?pid=1000341. 
15. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
16. Trends in Food Science & Technology- 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242244. 

  



ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ 

Κωδικός: 600-192601 

Εξάμηνο: 6o 

Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Διάρθρωση και σημασία της βοοτροφίας. Κληρονομικότητα και γενετική βελτίωση βοοειδών. Είδη - 
φυλές βοοειδών. Εξωτερική μορφολογική διάπλαση, ανατομία και φυσιολογία βοοειδών. 
Αναπαραγωγική, γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική ικανότητα βοοειδών. Βουστάσια και 
εξοπλισμοί. Μέθοδοι εκτροφής. 

Structure and importance of bovine husbandry. Inheritance and genetic improvement of bovines. 
Species - breeds of bovines. External morphology, anatomy and physiology of bovines. Reproductive, 
dairy and meat production capacity of bovines. Bovine housing and equipment. Husbandrymethods. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των εκτροφών βοοειδών. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα αναγνωρίζουν τις εκτρεφόμενες φυλές των βοοειδών, θα γνωρίζουν 
τις διάφορες μορφές εκτροφής των βοοειδών, θα γνωρίζουν τα στοιχεία αναπαραγωγής των 
βοοειδών και τις νέες τεχνολογίες στην αναπαραγωγή – βελτίωση των βοοειδών, θα γνωρίζουν την 
ανατομία – φυσιολογία γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής, καθώς και τον έλεγχο αποδόσεων 
των βοοειδών, θα οργανώνουν και θα διαχειρίζονται ζωοτεχνικά μια εκτροφή βοοειδών. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Andrews, A.H., Blowey, R.W., Boyd, H., Eddy, R.G., 2004. Bovine Medicine: Diseases and 
Husbandry of Cattle. 2nd ed. BlackwellScienceLtd., Oxford, UK. 

2. Γελέκης, Σ.Β., 2004. Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και 
Βασιλική Κορδαλή ΟΕ,ISBN: 978-960-357-063-X. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–374. 



3. Κατσαούνης, Ν., 1999. Εκτροφή Μηρυκαστικών. Τεύχος Γ΄: Βοοτροφία. 1η Έκδοση. Εκδότης 
Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ,ISBN 978-960-357-036-2. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–398. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
2. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
3. Animal Genetics – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0268-9146. 
4. Animal Reproduction Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320. 
5. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
6. Applied AnimalBehaviour Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681591. 
7. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
8. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 
9. INRA Productions Animales– http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
10. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
11. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition – 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
12. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
13. Journal of Dairy Science – http://www.journalofdairyscience.org/ and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302. 
14. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
15. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740.  



ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΑ 
Κωδικός: 600-192602 

Εξάμηνο: 6o 
  
Εβδομαδιαίες: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Ιστορική εξέλιξη προβάτων και αιγών. Η αιγοπροβατοτροφία στον κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στην Ελλάδα. Παραγωγικές κατευθύνσεις, παραγόμενα προϊόντα, κριτήρια ταξινόμησης των 
διάφορων φυλών προβάτων και αιγών. Φυλές προβάτων και αιγών, ελληνικών και ξένων. 
Μορφολογικά και ζωοτεχνικά χαρακτηριστικά, παραγωγικές ιδιότητες, εκτιμητική, 
σωματομετρήσεις. Ανάλυση συστημάτων εκτροφής ανά τον κόσμο και την Ελλάδα. Αναπαραγωγή, 
διατροφή και γενετική βελτίωση προβάτων και αιγών. Τύποι εκτροφών, ανάλυση παραγωγικών 
ιδιοτήτων (γαλακτοπαραγωγή – κρεοπαραγωγή – εριοπαραγωγή). Σταβλικές εγκαταστάσεις. 
Κυριότερεςασθένειεςπροβάτουκαιαίγας.  

Historic evolution of sheep and goat. Sheep and goat production in the world, EU(28) and in Greece. 
Productive directions, products and criteria of sheep and goat breeds classification. Morphometric 
parameters. Breeds of sheep and goats. Production systems of sheep and goat. Farm type's (milk 
production, meat production, wool production). Shelters of sheep and goat. Maindiseases of sheep 
and goats. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποτελεί μέρος των μαθημάτων ειδικότητας. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην 
εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικά θέματα της επιστήμης της αιγοπροβατοτροφίας, στα 
συστήματα εκτροφής, τις φυλές, τις παραγωγικές και αναπαραγωγικές ικανότητες του προβάτου 
και της αίγας, την εκτροφή και τη διαχείριση, καθώς και τις βασικές ασθένειές τους.. Επίσης η ύλη 
του μαθήματος περιέχει συμπυκνωμένες γνώσεις που αφορούν στα προϊόντα των παραπάνω 
ειδών, καθώς και την ποιότητά τους. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους 
σπουδαστές της σημασίας της αιγοπροβατοτροφίας για τη χώρα μας και τις μελλοντικές προοπτικές 
της για την αγροτική οικονομία της Ελλάδας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο 
φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: 
 
- Έχει κατανόηση για τα βασικά θέματα που αφορούν στην παραγωγική ικανότητα και την 

εκτροφή των αιγοπροβάτων.  
- Έχει γνώση των μεθόδων και των δεξιοτήτων στη διαχείριση των 

αιγοπροβατοτροφικώνεκμεταλεύσεων.  
- Είναι σε θέση να κατανοεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την 

οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων.  
- Είναι σε θέση να κατέχει τις μεθόδους επιλογής, αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης των 

αιγοπροβάτων.  
- Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα 

σχέδιο εγκατάστασης μίας αιγοπροβατοτροφίκής εκμετάλλευσης σε επιχειρηματική βάση. 



Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 
 
ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Λάγκα, Β., 2004. Αιγοπροβατοτροφία. Εκδοτικό Κέντρο ΑΤΕΙΘ. 
2. Ζυγογιάννη, Δ., 1999. Προβατοτροφία. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.  
3. Κατσαούνης, Ν., Ζυγογιάννης, Δ., 2009. Γιδοτροφία. Εκδοτικός οίκος «Σύγχρονη Παιδεία», 

Θεσσαλονίκη 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής επιστήμης 
2. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
3. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
4. Animal Genetics – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0268-9146. 
5. Animal Reproduction Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320. 
6. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
7. Applied AnimalBehaviour Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681591. 
8. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
9. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 
10. INRA Productions Animales – http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
11. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
12. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition– 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
13. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
14. Journal of Dairy Science – http://www.journalofdairyscience.org/ and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302. 
15. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
16. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 

  



ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192603 

Εξάμηνο: 6o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4  

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ορισμός Υγείας και Ασθένειας, Αιτιολογία και Παθογένεια. Σημειολογία (συμπτώματα των 
διάφορων ασθενειών) και Διαγνωστική (συγκέντρωση, αξιολόγηση και ερμηνεία των διάφορων 
ασθενειών). Κλινική εξέταση. Σχήμα κλινικής εξέτασης, Μέθοδοι εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, 
επίκρουση, ψηλάφηση). Εργαστηριακές έρευνες. Γενική εξέταση: Θερμομέτρηση, Σφυγμομέτρηση, 
Έλεγχος αναπνευστικών κινήσεων, Εξέταση λεμφαδένων και ορατών βλεννογόνων. Ειδική εξέταση: 
Εξέταση Προστατευτικού Συστήματος, Εξέταση Πεπτικού Συστήματος (στοματική κοιλότητα, 
φάρυγγας, οισοφάγος, κοιλιακή κοιλότητα μονογαστρικών και μηρυκαστικών ζώων), Εξέταση 
Αναπνευστικού Συστήματος (ρινικές κοιλότητες, λάρυγγας, τραχεία, πνεύμονες, θώρακας), Εξέταση 
Κυκλοφορικού Συστήματος (καρδιά, αρτηρίες, φλέβες και λεμφικό σύστημα), Εξέταση Νευρικού 
Συστήματος (κατάσταση αισθητηρίου, έκφραση και στάσεις, κινητική λειτουργία, αισθητικότητα και 
αντανακλαστικά), Εξέταση Ουροποιητικού Συστήματος (άμεση και έμμεση φυσική εξέταση των 
ούρων). Αρχέςκαταπολέμησηςζωονόσων. 
 
Definition of Health and Disease.Etiology and Pathogenesis. Clinicalsignsof various 
diseasesandDiagnosis (evaluationofclinicalsigns, differential diagnosis). Clinicalexamination, methods 
of examination (inspection, hearing, percussion, touching). Laboratory tests. Generalexamination: 
Body temperature monitoring, Heart rate and rhythm monitoring, Respiration rate monitoring, 
Examination of lymphnodes. ClinicalexaminationoftheSkin, the DigestiveSystem (mouth, pharynx, 
esophagus, forestomachs in ruminants, true stomach in all species, intestine), theRespiratorySystem 
(nasal cavities, larynx, trachea, lungs, thorax), theCardiovascularSystem (heart, arteries, veins and 
lymphatic system), theNervousSystem (attitude, sensitiveness, mobility and reflexes), the Urinary 
System (direct and indirect physical examination, urine examination). Treatment and Control of 
diseases. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της 
Παθολογίας Ζώων και τις μεθόδους εξέτασης των ζώων. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σπαής, Α.Β., Μπαμπίδης, Β.Α., 2012. Διατροφικά – Μεταβολικά Νοσήματα Παραγωγικών 
Θηλαστικών και Πτηνών. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-
960-357-104-9. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–246 (Weblink: http://www.kordali.gr/). 

2. Ζαφράκας, Α.Μ., 2016. Υγιεινή και Στοιχεία Παθολογίας των Αγροτικών Ζώων. 2η Έκδοση. 
Εκδότης Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ, ISBN 978-960-599-130-2. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–160. 

3. Δασιόπουλος, Κ., 2006. Σημειώσεις Θεωρίας Παθολογίας Αγροτικών Ζώων. Τμήμα Ζωικής 
Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σελ. 1–181. 

4. Δασιόπουλος, Κ., 2006. Σημειώσεις Εργαστηρίου Παθολογίας Αγροτικών Ζώων. Τμήμα Ζωικής 
Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, σελ. 1–181. 

5. Jackson, P.G.G., Cockcroft, P.D., 2002. Clinical Examination of Farm 
Animals.BlackwellScienceLtd., Oxford, UK. 

6. MVM (The Merck Veterinary Manual), 2008. A Handbook of Diagnosis, Therapy, and Disease 
Prevention and Control for the Veterinarian. 9th ed. Merck& Co., Inc., WhitehouseStation, NJ, 
USA. 

7. Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D., 2006. Veterinary Medicine. A 
Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. 10th ed.SaundersElsevier, 
London, UK. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. American Journal of Veterinary Research – http://www.avma.org/. 
2. Journal of American Veterinary MedicalAssociation– http://www.avma.org/. 
3. Journal of Hellenic Veterinary Medical Society – 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/index. 
4. Preventive Veterinary Medicine – http://www.sciencedirect.com/science/journal/01675877. 
5. Research in Veterinary Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/00345288. 
6. Revue de Médecine Vétérinaire – http://www.revmedvet.com/. 
7. Transboundary and Emerging Diseases (formely: Journal of Veterinary Medicine Series A)– 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1865-1674. 
8. The Veterinary Journal – http://www.sciencedirect.com/science/journal/10900233. 
9. Veterinary Record – http://www.bvapublications.com/. 
10. Zoonoses and Public Health (formerly: Journal of Veterinary Medicine Series B)– 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1863-1959.  



ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192604 

Εξάμηνο: 6o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4  

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Σχέσεις παρασίτων και ξενιστών. Ονοματολογία των παρασίτων. Ταξινόμηση των παρασίτων. 
Συνομοταξίες μεταζώων παρασίτων: Platyhelminthes, Nemathelminthes, Acanthocephala, Anellida, 
Arthropoda. Μορφολογία των παρασίτων, ξενιστές, εντόπιση των παρασίτων στους ξενιστές              
και  βιολογικός κύκλος ανάπτυξης των παρασίτων. 

Relations between parasites and hosts. Nomenclature of parasites.Classification of parasites. 
Synomotaxies of metazoa parasites: Platyhelminthes, Nemathelminthes, Acanthocephala, Anellida, 
Arthropoda.Morphology of parasites, hosts, localization of parasites in the hosts and biological 
growth cycle of parasites. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων σχετικά με τα παράσιτα που προσβάλλουν κυρίως τα αγροτικά ζώα στη χώρα μας. 
Περιλαμβάνει τη μορφολογία των παρασίτων, τους ξενιστές, την εντόπιση των παρασίτων στους 
ξενιστές και το βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των παρασίτων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα γνωρίζει τα παράσιτα που 
προκαλούν σημαντικές απώλειες στην κτηνοτροφία και την εθνική οικονομία στη χώρα μας. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στις Διαλέξεις και στις Εργαστηριακές 
Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Φούντα, Α., 2016. Παράσιτα (έλμινθες – αρθρόποδα) και Παρασιτικά Νοσήματα των αγροτικών 
ζώων, Εκδόσεις Κυριακίδη, ISBN 978-960-599-125-8.  

2. Sloss,M.W., Kemp,R.L., 1991. VeterinaryClinicalParasitology, IowaStateUniversity, Press, Ames, 
Iowa. 

3. Θεοδωρίδης, Ι.Θ., 2001. Κτηνιατρική Παρασιτολογία. Πρωτόζωα, Έλμινθες, Αρθρόποδα. 
Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, ISBN 960-357-042-7. 



4. Χαραλαμπίδης, Σ., 2001. Κτηνιατρική Παρασιτολογία. Πρωτόζωα-Έλμινθες-Αρθρόποδα. 
Εκδόσεις UniversityStudioPress, ISBN 960-12-0993-x. 

5. Χαραλαμπίδης, Σ., 2003. Παρασιτικά Νοσήματα των ζώων και του ανθρώπου. Πρωτοζωώσεις- 
Ελμινθώσεις- Αθροπoδώσεις. Εκδόσεις UniversityStudioPress, ISBN 960-12-1157-8. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Veterinary Parasitology – www.elsevier.com/locate/vetpar 
2. VeterinariaItaliana 
3. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society _http//epublishing ekt.gr 
  



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
Κωδικός: 600-192605 

Εξάμηνο: 6o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ζωοτροφές, συντήρηση, προετοιμασία και επεξεργασία ζωοτροφών.Αντιδιατροφικοί παράγοντες 
που περιέχονται στις ζωοτροφές. Ποιοτική εκτίμηση ζωοτροφών. Νέα/λειτουργικά τρόφιμα. 
Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Βιοτεχνολογία ζωοτροφών. 

Feeds, storage, preparation and processing of feeds. Antinutritional factors contained in feeds. 
Quality control of feeds. Novel/functional feeds. Feed additives. Feed biotechnology. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την τεχνολογία ζωοτροφών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα 
εντρυφήσουν στις ζωοτροφές, τη συντήρηση, προετοιμασία και επεξεργασία ζωοτροφών, τους 
αντιδιατροφικούς παράγοντες που περιέχονται στις ζωοτροφές, την ποιοτικήεκτίμησητων 
ζωοτροφών, τα νέα/λειτουργικά τρόφιμα, τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και τη βιοτεχνολογία 
ζωοτροφών. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Cheeke, P.R., 1999. Applied Animal Nutrition: Feeds and Feeding. 2nd ed. Prentice Hall, Upper 
Saddle River, NJ, USA. 

2. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G., 
2011. AnimalNutrition. 7th ed. Pearson, UK. 

3. Ντότας, Δ., Ντότας, Β., 2015. Περιγραφή και Τεχνολογία Ζωοτροφών. 1η Έκδοση. Εκδότης 
Εκδόσεις Γιαχούδη ΙΚΕ, ISBN 978-618-5092-13-9. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–336. 

4. Παπαδόπουλος, Γ.Κ., 1998. Τεχνολογία Ζωοτροφών. Ποιοτικός Έλεγχος. 1η Έκδοση. Εκδότης 
Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ, ISBN 960-351-183-8. Αθήνα, σελ. 1–274. 



5. Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R., 1995. Basic Animal Nutrition and Feeding. 4th ed. John 
Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA. 

6. Χρηστάκη, Ε., Φλώρου-Πανέρη, Π., 2015. Ζωοτροφές και Καταρτισμός Σιτηρεσίων 
Παραγωγικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις Α. Τζιόλα& Υιοί ΑΕ, ISBN 978-960-418-391-
3. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–318. 

7. Φεγγερός, Κ., 2017. Ζωοτροφές και Πρόσθετες Ύλες Ζωοτροφών. 1η Έκδοση. Εκδότης 
UNIBOOKS ΙΚΕ, ISBN 978-618-530-411-9. Αθήνα, σελ. 1–320. 

8. Φλώρου-Πανέρη, Π., Χρηστάκη, Ε., 2016. Βασικές Αρχές Διατροφής Θηλαστικών και Πτηνών. 
1η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις Α. Τζιόλα& Υιοί ΑΕ, ISBN 978-960-418-392-0. Θεσσαλονίκη, σελ. 
1–264. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
2. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
3. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
4. Annual Review of Nutrition (US) – http://www.annualreviews.org/ and 

http://www.annualreviews.org/journal/nutr. 
5. Archives of Animal Nutrition – http://www.tandf.co.uk/journals/gaan. 
6. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (South Korea) – http://www.ajas.info/. 
7. British Poultry Science – http://www.tandf.co.uk/journals/cbps. 
8. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
9. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 
10. INRA Productions Animales– http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
11. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
12. Journal of Agricultural and Food Chemistry – http://pubs.acs.org/journals/jafcau/index.html. 
13. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/. 
14. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition– 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
15. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
16. Journal of Dairy Science – http://www.journalofdairyscience.org/ and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302. 
17. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
18. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
19. Poultry Science – http://www.poultryscience.org/. 
20. Proceedings of the Nutrition Society – http://journals.cambridge.org/. 
21. Small Ruminant Research – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214488. 



ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192701 

Εξάμηνο: 7o  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5  

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Συνοπτική βιομετρική μελέτη των παραγωγικών ιδιοτήτων, μέθοδοι ανάλυσης, σχεδιασμός 
πειραμάτων, ερμηνεία αποτελεσμάτων.  Στοιχεία γενετικής ελεύθερων πληθυσμών, δημιουργία και 
εξέλιξη των ειδών των ζώων. Στοιχεία ποσοτικής γενετικής, έννοια και εκτίμηση γενετικών 
παραμέτρων (Επαναληπτικότητα, Κληρονομησιμότητα, Φαινοτυπική και Γενετική συσχέτιση 
παραγωγικών ιδιοτήτων), θεωρία της τεχνητής επιλογής (διαφορικό επιλογής, ένταση επιλογής, 
γενετική πρόοδος), αιμομιξία. Γενετική αξιολόγηση, σύγκριση συγχρόνων καιομηλίκων, Δείκτες 
Επιλογής, Πρώτιστη Γραμμική Αμερόληπτη Πρόβλεψη (BLUP),Μέθοδοι επιλογής των γεννητόρων, 
μέθοδοι επιλογής κατά περίπτωση, προγράμματα εφαρμογής (απογονικός έλεγχος). Μέθοδοι 
αναπ/γωγής (σύζευξη), καθαρές φυλές, διασταυρώσεις (ετέρωση), υβριδισμός. Μέσα και 
οργάνωση της γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων, έλεγχοι αποδόσεων, σήμανση των ζώων, 
εκτίμηση του εξωτερικού των ζώων, Γενεαλογικά Βιβλία, προσφορά της σύγχρονης βιοτεχνολογίας 
στην Γενετική Βελτίωση των παραγωγικών ζώων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεμελιώδης γνώσεις 
Ποσοτικής Γενετικής. Να αντιληφθεί πως ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων μπορεί να επηρεάζει τις 
παραγωγικές ιδιότητες των αγροτικών ζώων. Να κατανοήσει πως οι Βιομετρικές μέθοδοι μας 
δίνουν την δυνατότητα να εκτιμήσουμε την συνολική δράση των γονιδίων αυτών που δημιουργούν 
τις διαφορές μεταξύ των ατόμων ενός πληθυσμού (γενετική παραλλακτικότητα) και πως μπορούμε 
να κατατάξουμε τα άτομα ενός πληθυσμού (γενετική αξιολόγηση) έτσι ώστε να επιλέξουμε, 
σύμφωνα με την κατάταξη,  τα ανώτερα γενετικά ζώα ως γεννήτορες της επόμενης γενεάς με στόχο 
την βελτίωση της παραγωγικότητας (γενετική πρόοδο) ενός πληθυσμού. Να μπορεί να αναγνωρίσει 
ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος επιλογής και αναπαραγωγής κατά περίπτωση, και πως 
οργανώνεται ένα πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων όσων αφορά την ταυτοποίηση 
(γενεαλογικά βιβλία), την εκτίμηση της εμφάνισης και τον έλεγχο των αποδόσεων των 
παραγωγικών ζώων. Τέλος πως οι διάφορες βιοτεχνολογικές εφαρμογές (π.χ. Τ.Σ., 
Εμβρυομεταφορά, Τεχνικές Μοριακής Γενετικής κλπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους άγριους 
ή εκτρεφόμενους πληθυσμούς, με σκοπό χαρακτηρίσουν έναν άγριο πληθυσμό ή να 
υποβοηθήσουν την διαδικασία της τεχνητής επιλογής και να μεγιστοποιήσουν την γενετική πρόοδο 
και κατά συνέπεια την παραγωγικότητα και οικονομικότητα των αγροτικών ζώων. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία. 



 
ΙΙ. Εκπόνηση μελέτης (προαιρετική) (0-10%) 
 
ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (20-30%) που περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις στο Εργαστήριο. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Γελέκης Ευστάθιος, 2004. Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων. Εκδόσεις: Σύγχρονη Παιδεία, 
Θεσ/νίκη, ISBN: 960-357-062-1. 

Ρογδάκης, Ε., 2009. Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων. Εκδόσεις: Σταμούλη, Αθήνα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Animal Breeding and Genetics 
Animal Genetics 
Genetics-Selection-Evolution  



ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-192702   

Εξάμηνο:  7o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στην Ιχθυολογία. Υδάτινο περιβάλλον (Αβιοτικοί & Βιοτικοί παράγοντες). Μορφολογία 
και ανατομία ψαριών. Κίνηση στο υδάτινο μέσο. Αναπνοή. Ανάπτυξη. Αναπαραγωγή, Θρέψη. 
Ηλικία και αύξηση, σχέσεις μήκους-βάρους, παράμετροι αύξησης. Αναπαραγωγή και γονιμότητα. 
Ψάρια και ενδιαιτήματα. Ιχθυοπανίδα γλυκέων και θαλάσσιων υδάτων. Ελληνικήκαι 
Mεσογειακήιχθυοπανίδα. 

Introduction to Ichthyology. Aquatic environment (Abiotic & Biological factors). Fish morphology and 
anatomy. Movement in the water medium. Breathing. Development. Reproduction, Nutrition. Age 
and weight gain, weight-to-weight ratio, weight gain parameters. Reproduction and fertility. Fish and 
habitats. Fish and freshwater fish fauna. Greek and Mediterraneanfishfauna. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη Εξέλιξης και της Φυσιολογίας των Ιχθύων. Συγκεκριμένα, οι 
φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της βιολογίας των Ιχθύων (κίνηση, 
πλευστικότητα, αναπνοή, κα), τις διατροφικές και αναπαραγωγικές στρατηγικές τους. Θα 
εξοικειωθούν στη λήψη εξειδικευμένων μετρήσεων της εξωτερικής μορφολογίας των ιχθύων. Στην 
ανάλυση μορφομετρικών σχέσεων, στην ανάγνωση της ηλικίας και τον προσδιορισμό της 
γονιμότητας των ιχθύων. Στην εφαρμογή  στατιστικών και άλλων μεθόδων για την εκτίμηση των 
παραμέτρων αύξησης, θνησιμότητας και δυναμικής. Στο χειρισμό της μεγαλύτερης βάσης 
δεδομένων για τα ψάρια, FishBase (www.fishbase.org). 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Νεοφύτου Χ., Νεοφύτου Ν., 2017. Ιχθυολογία, UniversityPress. 
2. Στεργίου Ι. Κωνσταντίνος, Καραχλέ Κ. Παρασκευή, Τσίκληρας Αθανάσιος, Μαμαλάκης 

Ηλίαςκ.ά., 2011. Κραυγή ιχθύος. Εκδόσεις Πατάκη.  



ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
Κωδικός: 600-192703 

Εξάμηνο: 7o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Ανάλυση των αρχών και των εφαρμογών της λεπτομερούς αγροτικής διαχείρισης στην 
κτηνοτροφικό τομέα. Παρουσίαση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών που 
εφαρμόζονται στην κτηνοτροφία. Διευκρίνηση κι επεξήγηση των διαφορών της κτηνοτροφίας 
ακριβείας με τη συμβατική κτηνοτροφία, των πλεονεκτημάτων και των προοπτικών των συτημάτων 
ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή.  

Analysis on the principles and applications of precision farming in the livestock sector.  Presentation 
of the most modern technological applications in livestock production.  Explanation of the 
differences with conventional animal production, the benefits and potential of precision livestock 
systems. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς  να κατανοήσουν τις αρχές και τις 
εφαρμογές της κτηνοτροφίας ακριβείας.  
Ειδικότερα στοχεύουμε οι σπουδαστές να γνωρίσουν:  
Τον κώδικα μεθοδολογίας και τον τρόπο εφαρμογής των συστημάτων ακριβείας στη Ζωική 
Παραγωγή.  
Τις διαφορές με τους άλλους τρόπους άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ήτοι, τη 
συμβατική και βιολογική κτηνοτροφία.  
Τα οφέλη από την άσκηση της κτηνοτροφίας ακριβείας στο παραγωγικό αποτέλεσμα των εκτροφών 
και στο περιβάλλον.  
Τις βασικές τεχνολογικές εφαρμογές που σηματοδοτούν τη μετάβαση στην κτηνοτροφία ακριβείας. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
1. Σημειώσεις παραδόσεων του διδάσκοντος.  

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. http://www.eu-plf.eu/ 



2. http://animaltaskforce.eu/ 
3. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
4. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
5. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
6. INRA Productions Animales – http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
7. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
8. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/. 
9. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
10. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413.  



ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-192704 

Εξάμηνο: 7o  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Μορφές φαρμάκων, δράση, οδοί απέκκρισης, μεταβολισμός φαρμάκων, ανεπιθύμητες ενέργειες, 
τρόποι χορήγησης φαρμάκων, δοσολογία. Συνταγή, Νομοθεσία. Περιγραφή των κυριότερων 
κατηγοριών φαρμάκων του νευρικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού, πεπτικού, ουροποιητικού, 
γεννητικού συστήματος, φάρμακα κατά των λοιμώξεων και παρασιτικών νοσημάτων. Ορμόνες. 
Αναισθησία. Αντίδοτα δηλητηριάσεων, φάρμακα ευθανασίας. Κατάλοιπα Φαρμάκων στα ζωικά 
προϊόντα. Προγράμματα ελέγχου καταλοίπων. Εθνική και κοινοτική Νομοθεσία. 

Drugforms, action, absorption, elimination, pharmacokinetics, pharmacodynamics, reverseactions, 
dosageforms. Legislation. Drugs acting on nervous, cardiovascular, endocrine, respiratory, digestive 
system. Antibacterial and antiparasitic drugs. Drug residues in tissue and animal products. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να γνωρίσουν τις διάφορες κατηγορίες 
κτηνιατρικών φαρμάκων, να εξοικειωθούν με τους τρόπους χορήγησής τους, να εφαρμόζουν 
θεραπείες στα ζώα και να ασκούν εμπορία φαρμακευτικών σκευασμάτων. 
 
Learning objectives: 
Learning about the different veterinary drugs, treatment and use of drug therapies. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις)  
Ή  
ΙΙ. Γραπτή εξέταση προόδου (20%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία και Γραπτή τελική 
εξέταση (80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 
Ι. Final written exams (100%) which contains questions on lectures 
OR 
ΙΙ. Written midterm test (20%) which contains questions on lectures and Final written exams which 
contains questions on lectures. 

Βιβλιογραφία 
1. Adams H.R. 1992. Veterinary Pharmacology and therapeutics. lowa State University press. 



2. Booth N., McDonald L., 1982. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Blackwell Scientific 
Publications. 

3. ΜουζούραςΣ., 1996. ΚτηνιατρικήΦαρμακολογία. Αθήνα. 
4. Merck Veterinary Manual 9th ed. 
5. Prescott C., Baggot S., 1993. Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Blackwell Scientific 

Publications. 
6. Starmer G., 1995. Principles of Veterinary Therapeutics. Blackwell.  



ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192801 

Εξάμηνο: 8o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Μέθοδοι ανίχνευσης του οίστρου, Μέθοδοι ελέγχου του οίστρου, Σπέρμα, Συλλογή σπέρματος, 
Έλεγχος των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπέρματος- Εξέταση & εκτίμηση του 
σπέρματος, Αραιωτικά μέσα του σπέρματος, Συντήρηση του σπέρματος, Τεχνητή σπερματέγχυση, 
Παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της τεχνητής σπερματέγχυσης, Απολύμανση & 
αποστείρωση εργαλείων και υλικών τεχνητής σπερματέγχυσης, Συλλογή - Διαχείριση εμβρύων, In 
vitro παραγωγή εμβρύων, Προσδιορισμός και επιλογή φύλου, Κλωνοποίηση και διαίρεση εμβρύων, 
Παραγωγή διαγονιδιακών και χειμερικών ζώων. 

Oestrus detection methods, Estrous control methods, Semen, Sperm collection, Control of 
quantitative and qualitative characteristics of sperm - Examination & evaluation of sperm, Sperm 
diluents, Sperm maintenance, Artificial insemination, Factors affecting the results of artificial 
insemination, Disinfection & sterilization of artificial insemination tools and materials, Collection - 
Embryo management, In vitro production of embryos, Gender identification and selection, Cloning 
and division of embryos, Production of transgenic and chimairic animals. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα παρέχει τις γνώσεις για όλες τις σύγχρονες μεθόδους της βιοτεχνολογίας που 
αποσκοπούν στη βελτίωση του ρυθμού της αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων αλλά και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα αυτό: συγχρονισμός οίστρων, συλλογή, εκτίμηση, επεξεργασία 
και συντήρηση του σπέρματος, διάγνωση κυοφορίας, διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση να:  

• Γνωρίζει όλες τις σύγχρονες τεχνικές της Βιοτεχνολογίας Αναπαραγωγής (ΓΝΩΣΗ). 
• Διακρίνει και να αναγνωρίζει τις διαφορές σε κάθε ομοειδή τεχνική (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ). 
• Εφαρμόζει τις βασικές βιοτεχνολογικές μεθόδους που απαιτούνται σε επίπεδο εκτροφής 

(ΕΦΑΡΜΟΓΗ). 
• Αναλύει τα δεδομένα και να συνδυάζει δύο ή περισσότερες τεχνικές για βέλτιστα αποτελέσματα 

(ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΥΝΘΕΣΗ). 
• Αξιολογεί τις μεθόδους και να επιλέγει την κατάλληλη (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ). 

 
The course provides knowledge of all modern methods of biotechnology that aim to improve the 
rate of reproduction of productive animals but also to develop skills in this area: synchronization of 
estrus, collection, assessment, processing and maintenance of sperm, pregnancy diagnosis, artificial 
insemination. Upon successful completion of the course, the student will be able to: 
• Know all the modern techniques of Reproductive Biotechnology (KNOWLEDGE). 
• Distinguishes and recognizes the differences in each similar technique (UNDERSTANDING). 



• Applies the basic biotechnological methods required at the breeding level (APPLICATION). 
• Analyzes data and combines two or more techniques for optimal results (ANALYSIS-
COMPOSITION). 
• Evaluates the methods and selects the appropriate one (EVALUATION). 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή εξέταση θεωρίας (20% του τελικού βαθμού). 
ΙΙ. Ατομική εργασία (20% του τελικού βαθμού)-Γραπτή ή δημόσια παρουσίαση. 
ΙΙΙ. Γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (60% του τελικού βαθμού). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Hafez, B., Hafez, E.S.E., 2013. Reproduction in farm animals, 7th Edition. 
2. Gordon, Ian, 1982. Controlled Breeding in Farm Animals. 
3. Björndahl, Lars, Mortimor, D., Barratt, C.L.R., Castilla, J.A., Menkveld, R., Kvist, U., Alvarez, J.G., 

Haugen, T.B., 2010. A PracticalGuidetoBasicAndrology. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal Reproduction Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320. 
2. Reproduction in Domestic Animals – https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390531. 
3. Reproduction, Fertility and Development – http://www.publish.csiro.au/?nid=44. 
4. Small Ruminant Research – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214488. 
5. Theriogenology – http://www.sciencedirect.com/science/journal/0093691X.  



ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ 
Κωδικός: 600-192802 

Εξάμηνο: 8o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Παραγωγή και αξιοποίηση του γάλακτος, Συστατικά του γάλακτος Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
σύσταση και την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος, Φυσικές ιδιότητες του γάλακτος, 
Διατροφική και βιολογική αξία του γάλακτος, Μικροβιολογία νωπού γάλακτος, Μαστίτιδες –
αντιβιοτικά, Παραγωγή καθαρού –υγιεινού γάλακτος, Θερμική επεξεργασία του γάλακτος, Βασικά 
γαλακτοκομικά προϊόντα, Δειγματοληψία γάλακτος,  Μέθοδοι ανάλυσης του γάλακτος, Νοθεία του 
γάλακτος. 

Production and development of milk, Milk constituents, Factors that affect the composition and 
quality of the milk produced, Physical propertiesof the milk, Nutritionalandbiologicalvalue of milk, 
Microbiologyof freshmilk, Cases of mastitis-antibiotics, Productionpure-healthy milk, Thermal 
treatmentofmilkBasicallydairyproducts, Sampling of milk, Methodsof analysisofmilk, 
Adulterationofmilk. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στο να καταστήσει τους  φοιτητές  ικανούς να:  

Γνωρίζουν τη φυσιολογία εκκρίσεως του γάλακτος, τα συστατικά και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τόσο τη σύσταση όσο και την ποιότητα αυτού. Τη μικροβιολογία του γάλακτος, καθώς 
και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Τις αλλοιώσεις που 
υφίσταται το γάλα από τους μικροοργανισμούς, τις μαστίτιδες τους παράγοντες που τις προκαλούν 
και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Την αναγκαιότητα αξιοποίησης και υγιεινής της εκτροφής 
για την ποιοτική παραγωγή και διακίνηση νωπού γάλακτος στον τόπο επεξεργασίας του. Τον τρόπο 
δειγματοληψίας του γάλακτος για χημική ανάλυση καθώς και τις μεθόδους χημικής ανάλυσης των 
συστατικών του γάλακτος, τον προσδιορισμό του μικροβιακού φορτίου, τους τρόπους νοθείας και 
τον προσδιορισμό αυτής στο γάλα. Γνωρίζουν τα βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα με τα 
χαρακτηριστικά τους. Επιλύουν διάφορα προβλήματα ζωοτεχνικής διαχείρισης κατά την 
παραγωγική διαδικασία και τον ποιοτικό έλεγχο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγής, της 
επεξεργασίας, της μεταποίησης της ποιότητας και της ασφάλειας του γάλακτος και των προϊόντων 
αυτού. 

The teaching of the course aims to make students able to: Know the physiology of milk secretion, 
components and factors affecting the composition and quality of it. The microbiology of milk, as and 
the factors which may affect the growth of the microorganisms. The deteriorations exists milk by 
microorganisms, the cases of mastitis, the factors that cause them and how to tackle them. The need 
for recovery and hygiene of alteration rearing, for quality production and distribution of raw milk at 
the place of processing. The way deigmatoleipsias of milk for chemical analysis and as well as the 
methods of chemical analysis of milk constituents, the determination of the microbial load, the ways 



of adulteration and the determination of this in milk. They are knowing the main dairy products and 
their features. They resolve various problems on zootechnics management during the productive 
process and the quality control, contributing to improving of production, to the processing, the 
manufacturing of the quality and safety of the milk and the products of it. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 
Written final examination (90%) comprising questions Theory (Lectures) and Laboratory Exercises. 
 
ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 
Written work and presentation (10%).  

Βιβλιογραφία 
1. Καμιναρίδης, Σ. &Γ., Μοάτσου,2009. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ,  ISBN: 978-960-8002-49-4, Διαθέτης 

(Εκδότης): ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. 
2. Μάντης, Α., 2005. Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των προϊόντων του, ISBN: 978-960-

343-549-5, Διαθέτης (Εκδότης), ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. 
3. Μάντης Α., Παπαγεωργίου, Δ. & Δ. Φλετούρης, 2008, Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και 

των γαλακτοκομικών προϊόντων, ISBN: 978-960-467-027-7, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε 

4. Aνυφαντάκης, Ε.Μ., 2004. Ελληνικά παραδοσιακά τυριά. 3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Υγιεινής και 
Τεχνολογίας τροφίμων. Πρακτικά  Τόμος Β΄. ΕΚΕ, Αθήνα: 165 – 169. 

5. Ανυφαντάκης, Ε. Μ., 2004. Τυροκομία, Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.. 
6. Ζερφυρίδης, Γ. Κ., 2001. Τεχνολογία Προϊόντων Γάλακτος. Εκδόσεις Γιαχούδη Θεσσαλονίκη.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-0307 

http://www.fil-idf.org/Public/SiteEventType.php?ID=23123 

RECOMMENDED READING 

1. Kaminaridis, S.& G., Moatsou, 2009. DAIRY FARMING, ISBN: 978-960-8002-49-4, Provider 
(Editor): Stilianos Vasiliadis. 

2. Mandis A., 2005. Hygiene and technology of milk and its products, ISBN: 978-960-343-549-5, 
Testator (Publisher): PUBLISHING HOUSE KIRIAKIDES BROS S.A. 

3. Mandis, A., Papageorgiou, D. & D. Fletouris, 2008, Laboratory testing of milk and milk products, 
ISBN: 978-960-467-027-7, Provider (Editor): PUBLISHING HOUSE KIRIAKIDES BROS S.A. 

4. Anifandakis. E. M. 2004. Greek traditional cheeses. 3rd Panhellenic Symposium on Food 
Hygiene and Technology. ProceedingsVolume V. CSR, Athens: 165-169. 

5. Anifandakis E. M., 2004. Cheese, Athens. StamoulisPublications S.A. 
6. Zerfiridis, G.K., 2001 Dairy Products Technology. GiahoudiPublicationsThessaloniki. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-0307 

http://www.fil-idf.org/Public/SiteEventType.php?ID=23123  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 
Κωδικός:  600-192803 

Εξάμηνο: 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγικές έννοιες, ταξινόμηση και απογραφή φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων. Η 
συμβολή αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στα χαρακτηριστικά της βλάστησης φυσικών 
βοσκοτόπων. Λειμώνια φυτά και δημιουργία τεχνητών λειμώνων. Διαχείριση βοσκοτόπων και 
τεχνητών λειμώνων. Προσδιορισμός παραγωγής (ποσοτικά και ποιοτικά), εκτίμηση 
βοσκοϊκανότητας, υπολογισμός βοσκοφόρτωσης, ορθολογική χρήση. Συστήματα εκτροφής των 
ζώων επί της βοσκής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βόσκησης. Συμβολή της νέας τεχνολογίας 
στην διαχείριση των φυσικών βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων.  

General aspects, classification and registration (or mapping) of natural pastures and artificial 
meadows. The effects (or influence) of abiotic and biotic aspects (or factors) on the characteristics of 
natural pastures. Plant species and establishment of artificial grasslands. Management of artificial 
and natural grasslands. Determination of pasture productivity (quantitative and qualitative), 
estimation of pasture grazing capacity and stocking rate, optimal utilization. Pasture-fed livestock 
production systems. Effects of Grazing on the Environment. Contribution of modern technology to 
pasture management and monitoring. 

ΣτόχοιΜαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να διαχειριστούν βοσκοτόπους, 
γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Γεωπονίας, να διακρίνουν τα όρια εφαρμογής της κάθε 
τεχνικής και να ερμηνεύουν τα σχετικά αποτελέσματα. Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι 
να καταστούν οι φοιτητές ικανοί: να αποκτήσουν γνώση για τη σημασία της χρήσης των 
βοσκοτόπων στον πρωτογενή τομέα (ζωική παραγωγή), κατανόηση των βασικών εννοιών της 
διαχείρισης τους, καθώς και τη γνώση της τεχνικής της βελτίωσης των βοσκοτόπων. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις 
σύντομης ανάπτυξης και  επίλυση προβλημάτων στη Θεωρία (Διαλέξεις και Εργαστηριακές 
Ασκήσεις) 
ή 
ΙΙ. Ενδιάμεση, κατά περίπτωση, γραπτή εξέταση (30%) και  Τελική εξέταση (70%), που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και επίλυση προβλημάτων. 

Βιβλιογραφία 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σαρλής, Γ., 1998. Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος Α΄. Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης. Αθήνα.  

2. Σαρλής, Γ., 1998. Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος Β΄. Εκδόσεις Αθ. 
Σταμούλης. Αθήνα.  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192804 

Εξάμηνο: 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Ορισμός της τεχνητής σπερματέγχυσης, Ιστορική αναδρομή στην τεχνητή σπερματέγχυση, 
Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα, Ανατομία-Φυσιολογία γεννητικού συστήματος θηλυκού, Πρακτική 
άσκηση στην εισαγωγή του μεταλλικού καθετήρα στο γεννητικό σύστημα της αγελάδας, Πρακτική 
άσκηση στην εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης στα μικρά μηρυκαστικά, Πρακτική άσκηση στην 
εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης στις χοιρομητέρες, Μεταχείριση σπέρματος, Όπλιση 
καθετήρα, Πρακτική άσκηση διενέργειας τεχνητής σπερματέγχυσης σε επίπεδο εκτροφής, Χρήση 
υπερηχοτομογράφου με σκοπό την επίδειξη του σημείου εναπόθεσης του σπέρματος στο γεννητικό 
σωλήνα του θηλυκού. 

Definition of artificial insemination, Historical background to artificial insemination, Advantages 
disadvantages, Anatomy-Physiology of the female genital system, Practical exercise in the insertion 
of the metal catheter in the genital system of the cow, Practical exercise in the application of 
artificial insemination to small ruminants, Practical exercise in the application of artificial 
insemination to sows, Sperm treatment, Catheter loading, Practical exercise of artificial insemination 
at breeding level, Use of an ultrasound scanner to show the point of deposition of sperm in the 
female genital tract. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αυτό δίνει μια σε βάθος κατανόηση για το πώς διενεργείται η τεχνητή σπερματέγχυση 
στα παραγωγικά ζώα. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις γνώσεις για τη λειτουργία του γεννητικού 
συστήματος του θηλυκού, τη ψηλάφηση του τραχήλου της μήτρας, τη δεξιότητα της εισαγωγής του 
καθετήρα της τεχνητής σπερματέγχυσης μέσω του τραχήλου της μήτρας της αγελάδας και πώς θα 
πρέπει να το χειριστεί για να μη τραυματιστεί το ζώο και τη δεξιότητα εφαρμογής τεχνητής 
σπερματέγχυσης στα μικρά μηρυκαστικά και στις χοιρομητέρες. 

This course provides an in-depth understanding of how artificial insemination is performed on 
livestock animals. Students will gain knowledge about the functioning of the female genitalia, 
palpation of the cervix, the skill of inserting an artificial insemination catheter through the cow's 
cervix and how to handle it to avoid animal injury and the skill of applying artificial insemination to 
small ruminants and sows. 

Αποτίμηση 



Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) 

ΙΙ. Εξέταση σε επίπεδο εκτροφής (70%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Manafi,Milad, 2011. Artificial Insemination in Farm Animals. 
2. Gordon, Ian, 2017. Artificial Insemination. Chapter 2. Reproductive Technologies in Farm 

Animals. EditorIanGordon, pp 57. 
3. Ax, R.L., Dally, M.R., Didion, B.A., Lenz, R.W., Love, C.C., Varner, D.D., Hafez, B., 2000. Artificial 

Insemination. Chapter 26. Book Editor(s): B. Hafez, E.S.E Hafez. Reproduction in Farm Animals. 
Pp. 376-389. 

4. Perry Enos J., Bartlett, J.W., Taylor, George E., Edwards, J., Terrill, Clair E., Berliner, V., Jeffrey 
Fred P., 2013. ArtificialInsemination of Farm Animals. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal Reproduction Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784320. 
2. Reproduction in Domestic Animals – https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390531. 
3. Reproduction, Fertility and Development – http://www.publish.csiro.au/?nid=44. 
4. Theriogenology – http://www.sciencedirect.com/science/journal/0093691X.  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Κωδικός: 600-192901 

Εξάμηνο: 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Ορισμοί περιβάλλον, οικοσύστημα, ρύπανση, μόλυνση, γεωργικά απόβλητα, αστικά απόβλητα και 
βιομηχανικά απόβλητα, Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, Διατήρηση της καθαριότητας των 
υδάτων, Προστασία των εδαφών, Διατήρηση της καθαριότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, 
Μηχανισμοί και αίτια δημιουργίας ρύπων της ατμόσφαιρας στον άνθρωπο και σε γεωργικά και 
φυσικά οικοσυστήματα, Τα γεωργικά κτηνοτροφικά απόβλητα και η ρύπανση του περιβάλλοντος, 
Χαρακτηριστικά γεωργικοκτηνοτροφικών αποβλήτων, Μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων, Αξιοποίηση 
των αποβλήτων σαν λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ), Αξιοποίηση των αποβλήτων για 
παραγωγή ενέργειας, Προδιαγραφές των συστημάτων βιολογικής και μηχανικής επεξεργασίας – 
διάθεσης αποβλήτων. 

Definitions environment, ecosystem, pollution, pollution, agricultural waste, municipal waste and 
industrial waste, Environmental protection measures, Conservation of water purity, Soil protection, 
Conservation of air purity, Mechanisms and causes of atmospheric pollutants in agricultural and 
natural ecosystems, Agricultural livestock waste and environmental pollution, Characteristics of 
agricultural livestock waste, Wastewater treatment methods, Waste utilization n as fertilizer and soil 
conditioner (compost), Waste utilization for energy production, Specifications of biological and 
mechanical treatment - waste disposal systems. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει: Να διακρίνει τα κυριότερα 
περιβαλλοντικά προβλήματα. Να γνωρίζει τα διάφορα οικοσυστήματα και τους παράγοντες που τα 
επηρεάζουν. Να είναι σε θέση να διακρίνει, να προσδιορίζει τα αίτια και να επιλύει προβλήματα 
ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος από τη Ζωική Παραγωγή. Να είναι σε θέση να συμβάλλει 
στην αξιοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στην γεωργική παραγωγική διαδικασία και 
στην παραγωγή ενέργειας. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 
Written final examination (90%) comprising questions Theory (Lectures) and Laboratory Exercises. 
 
ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 
Writtenwork and presentation (10%).  
 



Βιβλιογραφία 
1. Μακρίδης, Χ., Στέφανος Λεοντόπουλος 2013. Μηχανισμοί Ρύπανσης και Μέτρα Προστασίας 

Περιβάλλοντος, ISBN: 978-960-8002-71-5, Εκδότης: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. 
2. Καντάς, Δ., 2005. Σημειώσεις Οικολογίας και προστασία περιβάλλοντος. Λάρισα. 
3. Κιλκίδης, Σ., 1997. Οικολογία και προστασία περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη. 
4. Καϊλίδης, Δ.Σ., 1991. Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος.  
5. Χριστοδουλίδη, Κ., Κουϊμτζής, Θ., Μάτη, Κ., 1987. Αρχές Τεχνολογίας Απορρύπανσης. Ζήτη, 

Θεσσαλονίκη. 
6. Κουϊμτζής, Θ., Φυτιανός, Κ., Σαμαρά-Κωνσταντίνου, Κ., 1998. Χημεία περιβάλλοντος. 

UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη. 
7. Κωτσοβίνος, Ν., 1982. Ρύπανση και προστασία Περιβάλλοντος. Ξάνθη.  
8. Παυλοστάθης, Σ., Κυρίτσης, Σ., 1980.Ζωικά απορρίμματα. Αθήνα.  



ΕΚΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192902 

Εξάμηνο: 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες και προοπτικές. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού για εκτροφή 
υδρόβιών οργανισμών (φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, προέλευση). Εκτρεφόμενοι Υδρόβιοι 
Οργανισμοί (Ιχθύς, Μαλάκια, Δεκάποδα Καρκινοειδή), κριτήρια επιλογής ειδών και κύριες φάσεις 
παραγωγικής διαδικασίας. Συστήματα εκτροφής, οργάνωση και διαχείριση μονάδων εκτροφής.  

Introductiontoaquacultureandprospects. Qualitative water characteristics for the cultivation of 
aquatic organisms (physicochemical characteristics, origin). Distorted Aquatic Organisms (Fish, 
Molluscs, Decapoda, Carcinoids), species selection criteria and main phases of the production 
process. Breedingsystems, organization and management of breedingunits. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την Εκτροφή Υδρόβιων Ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα 
κατανοήσουν τις βασικές αρχές εκτροφής, θα αξιολογήσουν τις δυνατότητες και θα επιλέξουν το 
καταλληλότερο σύστημα παραγωγής για κάθε εκτρεφόμενο υδρόβιο οργανισμό ανάλογα με τις 
εκάστοτε συνθήκες. Θα οργανώσουν μια εκτροφή υδρόβιων οργανισμών και θα εφαρμόσουν 
βασικές ζωοτεχνικές πρακτικές. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Beveridge, M., 2004. Cage Aquaculture. Third Edition, Blackwell Publishing. 
2. Κλαουδάτος, Σ., Κλαουδάτος, Δ., 2012. Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών 

οργανισμών. Εκδόσεις Προπομπός. 
3. Παπουτσόγλου, Σ. Εισαγωγή στις Υδατοκαλλιέργειες. Τόμος Ι. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 
4. Πάσχος Ι. Ιχθυοκαλλιέργειες Εσωτερικών Υδάτων. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 
5. Βουλτσιάδου, Ε., Λαγουτάρη, Ε., 2008. Σπογγοκαλλιέργεια. Βιοτεχνολογία-αειφόρος χρήση του 

θαλάσσιου πλούτου. Εκδόσεις UniversityStudio, Θεσσαλονίκη.  



ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192903 

Εξάμηνο: 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Παρασιτικά νοσήματα: τρηματωδώσεις, κεστωδώσεις και μετακεστωδώσεις, νηματωδώσεις, 
ακανθοκεφάλωση , αννελιδώσεις και αρθροποδώσεις. 

Στα παρασιτικά νοσήματα των ζώων που αναφέρονται παραπάνω, περιγράφεται η παθογόνος 
δράση, οι αλλοιώσεις και τα συμπτώματα που προκαλούν, η διάγνωση, η φαρμακευτική αγωγή και 
η πρόληψή τους. 

Γενικά περί λοιμωδών νοσημάτων. Περιγραφή των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων που 
μολύνουν τα ζώα και μεταδιδονται στον ανθρυπο. Κανόνες και μέτρα υγιεινής στα ζώα και το 
περιβάλλον τους. Προγράμματα εκρίζωσης και επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών 
νοσημάτων.  

Parasiticdiseases: trematodoses, cestodosesandmetacestodesinfection, nematodoses, 
acanthocephalosis, annelidosesandinfestationwitharthropods. 

The parasitic diseases of the animals mentioned above, describe their pathogenic effects, their 
lesions and their symptoms, their diagnosis, their medication and their prevention. 

Generally about infectious diseases. Description of the main infectious diseases that infect animals. 
Hygiene rules and measures for the animals and their environment. Eradication and 
epidemiologicalsurveillanceprograms for infectiousdiseases. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων σχετικά με τα παρασιτικά και τα λοιμώδη νοσήματα που μολύνουν κυρίως τα αγροτικά 
ζώα στη χώρα μας και προκαλούν σημαντικές απώλειες στην κτηνοτροφία και την εθνική 
οικονομία. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα γνωρίζει την παθογόνο δράση των 
νοσημάτων, τις αλλοιώσεις και τα συμπτώματα, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των 
παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης και η γνώση 
προγραμμάτων καταπολέμησης των λοιμωδών νοσημάτων με σκοπό την προστασία της ζωικής 
παραγωγής αλλά και της δημόσιας υγείας. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία(Διαλέξεις). 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Φούντα Α., 2016. Παράσιτα (έλμινθες – αρθρόποδα) και Παρασιτικά Νοσήματα των αγροτικών 
ζώων, Εκδόσεις  Κυριακίδη,  ISBN 978-960-599-125-8. 

2. Despommier, D.D., Gwadz, R.W., Hotez, P.J., 1994. Parasitic Diseases, 3rd ed, Springer – Verlag. 
3. Χαραλαμπίδης, Σ., 2003. Παρασιτικά Νοσήματα των ζώων και του ανθρώπου. Πρωτοζωώσεις- 

Ελμινθώσεις- Αθροπoδώσεις. Εκδόσεις UniversityStudioPress, ISBN 960-12-1157-8. 
4. Hendrix, C.M.,1998. Diagnostic Veterinary Parasitology 2nd ed, Mosby, St. Louis. 
5. Θεοδωρίδης, Ι.Θ., 2001. Κτηνιατρική Παρασιτολογία. Πρωτόζωα, Έλμινθες, Αρθρόποδα. 

Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, ISBN 960-357-042-7. 
6. Carter, G., Chengappa, M., 1993. Microbial Diseases. Blackwell. 
7. Gillespie, J., Timoney, S., Hagan, Bruner, Infectious Diseases of domestic Animals) Cornell 

University Press. 
8. Jones, E., Hubbert, W., Hagstad, H., 2000. Zoonosis. Iowa State University Press. 
9. Quinn, P., Markey, B., Carter, M., Donnelly, W., Leonard, F., 2002. VeterinaryMicrobiology and 

MicrobialDiseases. Blackwell Scientific Publications. 
10. The Merck Veterinary Manual, 1998. 11th Ed. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Veterinary Parasitology _  www.elsevier.com/locate/vetpar 
2. VeterinariaItaliana 
3. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society _http//epublishing ekt.gr  



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ 
Κωδικός: 600-193701 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο   

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Βιομηχανικά φυτά: Χρησιμότητα, περιοχές καλλιέργειας, μορφολογικά και βοτανικά 
χαρακτηριστικά, στάδια αύξησης και ανάπτυξης, οικολογικές απαιτήσεις, καλλιεργητικές τεχνικές, 
κυριότερα παραγόμενα προϊόντα, συγκομιδή, συντήρηση και τεχνολογία των προϊόντων των 
κυριότερων βιομηχανικών φυτών. (ζαχαρότευτλα, κλωστικά φυτά: βαμβάκι - λινάρι – κάνναβι, 
καπνός, πατάτα, βιομηχανική ντομάτα). 

Ενεργειακά φυτά: Η αξιοποίηση των καλλιεργειών για τη παραγωγή ενέργειας και 
γεωργία.Χρησιμότητα, περιοχές καλλιέργειας, μορφολογικά και βοτανικά χαρακτηριστικά, στάδια 
αύξησης και ανάπτυξης, οικολογικές απαιτήσεις, τεχνικές καλλιέργειας των κυριότερων 
ενεργειακών και ελαιοδοτικών φυτών. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και τη ποιότητα 
των ελαιοδοτικών και ενεργειακών φυτών (ζαχαρότευτλα, ηλίανθο, ελαιοκράμβη, σουσάμι, 
ατρακτυλίδα, ρετσινολαδιά, σόργο και αγριαγκινάρα). 

Στόχοι Μαθήματος 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση: 

 Να γνωρίζουν και να κατανοούν τη χρησιμότητα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις 
οικολογικές απαιτήσεις, τις καλλιεργητικές τεχνικές, τους τρόπους συντήρησης των 
προϊόντων των σημαντικότερων βιομηχανικών και ενεργεικών φυτών της Ελληνικής 
γεωργίας. 

 Να αναγνωρίζουν τους σπόρους και τα διαφορετικά είδη των βιομηχανικών – ενεργειακών 
φυτών.  

 Να κατανοούν την οικοφυσιολογία της κάθε καλλιέργειας και τις απαιτήσεις ως προς τις 
καλλιεργητικές τεχνικές 

 Να επιλέγουν τους κατάλληλους χειρισμούς και να παίρνουν αποφάσεις για την 
εξασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας του γεωργικού συστήματος. Επίσης γίνεται 
διερεύνηση της οικονομικότητας της εκμετάλλευσης και οι προοπτικές των υπό μελέτη 
καλλιεργειών. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία  
-Ερωτήσεις ανάπτυξης σε γνωστή ύλη της προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
-Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή 



-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση               
- Εργασία (φυτολόγιο-σπορολόγιο ή άλλη εργασία) 
- Αναγνώριση σπόρων-φυτών                             

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Παπακώστα – Τασοπούλου Δ. 2013 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ. ISBN: 978-960-357-112-4. Εκδ. 
Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 

 Γαλανοπούλου – Σενδουκά Στέλλα 2002 Βιομηχανικά Φυτά. ISBN: 960-351-430-6. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. 

 Weiss E.A. 1994. Oilseed crops. Longman. London and New York 
 Smith, C.W. 1995. Crop production. Evolution, History and Technology. John Wiley and Sons, 

Inc. USA. 469 pp. 
 Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 1982α. Εχθροί και ασθένεις των ζαχαροτεύτλων. Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Εκδόσεις. 
 Collins, W.K. and S.N. Jr. Hawks. 1993. Principles of flue-cured tobacco production. 2nd Edition. 

University of Raleing, North Carolina. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

 Industrial Crops and Products, ISSN: 0926-6690  
 Biomass and Bioenergy, ISSN: 0961-9534 
 Advances in Agronomy, ISSN: 0065-2113 
 European Journal of Agronomy, ISSN: 1161-0301 
 Agriculture, Ecosystems & Environment, ISSN: 0167-8809 
 Agronomy, ISSN: 2073-4395 
 Renewable and Sustainable Energy Reviews, ISSN: 1364-0321 
 Mahn, K., C. Hoffmann, B. Marlander. 2002. Distribution of quality components in different 

morphological sections of sugar beet (Beta vulgaris L.). European Journal of Agronomy, 17: 29-
39. 

 López-Bellido, L., J. Wery, R.J. López-Bellido. 2014. Energy crops: Prospects in the context of 
sustainable agriculture. European Journal of Agronomy, 60: 1-12 
https://doi.org/10.1016/j.eja.2014.07.001.  

 Industrial Oil Crops. 2016. Ed(s): Th. A. McKeon, D. G. Hayes, D.F. Hildebrand, R. J. Weselake, 
AOCS Press, https://doi.org/10.1016/B978-1-893997-98-1.12001-9 

 Muscat, E.M. de Olde, I.J.M. de Boer, R. Ripoll-Bosch. 2020. The battle for biomass: A systematic 
review of food-feed-fuel competition. GlobalFoodSecurity, 25, 100330, 
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.100330  



ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-192005 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ειδική βακτηριολογία: Μορφολογία, καλλιέργεια, βιοχημικές ιδιότητες, κατανομή στη φύση των 
διαφόρων βακτηρίων. Επιζωοτιολογία, παθογένεια, εργαστηριακή διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία 
των βακτηριακών νοσημάτων. 

Ειδική μυκητολογία: Μύκητες που προκαλούν νοσήματα στα ζώα. Χαρακτηριστικά, παθογένεια, 
επιζωοτιολογία, διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Μυκοτοξινώσεις. 

Ειδική ιολογία: Ιοί DNA, ιοί RNA, prions που προκαλούν νοσήματα στα ζώα, χαρακτηριστικά, 
επιζωοτιολογία, παθογένεια, εργαστηριακή διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη. 

Προστασίατηςδημόσιαςυγείας. 

Bacteriology: Characteristics, culture, identification, epidemiology, diagnosis and control of the 
bacterial diseases. 

Mycology: Characteristics, culture, identification, epidemiology, diagnosis and control of the fungal 
infections. 

Virology: Characteristics, culture, identification, epidemiology, diagnosis and control of the viral 
diseases. 

Στόχοι Μαθήματος 
Να γνωρίσουν οι φοιτητές τους κυριότερους μικροοργανισμούς που προκαλούν νοσήματα στα 
διάφορα είδη ζώων. Τις τεχνικές απομόνωσης και ταυτοποίησης. Επίσης, να γνωρίσουν την 
παθογένεια, την επιζωοτιολογία, τις μεθόδους διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των 
νοσημάτων που προκαλούν και την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Learning objectives: 

Learning about the microorganisms which cause diseases to animals. Isolation, identification, 
epidemiology, diagnosis and control of the diseases. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτήτελικήεξέταση (100%) πουπεριλαμβάνειερωτήσειςστηΘεωρία (Διαλέξεις)  

Ή  

 



ΙΙ. Γραπτή εξέταση προόδου (20%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία και Γραπτή τελική 
εξέταση (80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 

Ι. Final written exams (100%) which contains questions on lectures 

OR 

ΙΙ. Written midterm test (20%) which contains questions on lectures and Final written exams which 
contains questions on lectures. 

Βιβλιογραφία 
1. Hagan, Bruner, 1986. Microbiology and Infectious Diseases of Domestic Animals, 8th edition. 
2. McCournin D., Basset J. Clinical Textbook for Veterinary Technicians 6th edition, Elsevier 

Saunders. 
3. Merck Veterinary Manual, 9th edition. 
4. Mutrhy, Gibbs, Horzinec, Studdert, Veterinary Virology, 3rd edition, Academic Press. 
5. Odds, Kibbler, Mackenzie 2005. Principles and Practice of Clinical Mycology Wiley. 
6. Quinn, Markey, Carter, Donnelly, Leonard, 2002. Veterinary Microbiology and Microbial Disease 

Blackwell. 
7. Schwabe, C., 1984. Veterinary Medicine and Human Health, 36th edition. 
8. Tizzard Κτηνιατρική Ανοσολογία εκδ. Παρισιάνος. 
9. Starmer, G., 1995. Principles of Veterinary Therapeutics. Blackwell.  



ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ 
Κωδικός: 600-192006 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο  
 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Φυσιολογία πτηνών (αναπαραγωγικό, πεπτικό, ουροποιητικό, σκελετικό και αναπνευστικό 
σύστημα). Σχεδιασμός – λειτουργία εκτροφείου πτηνών (Νομοθετικό πλαίσιο). Διατροφή των 
πτηνών. Εκτροφή φτερωτών θηραμάτων (φασιανού, ορτυκιού, πέρδικας τσούκαρ, πεδινής 
πέρδικας, παπιών). Ασθένειες πτερωτών θηραμάτων. Εκτροφή τριχωτών θηραμάτων. 
Απελευθερώσεις θηραμάτων (φασιανού, πεδινής πέρδικας, λαγού).Κοινωνικο-
οικονομικήδιάστασητηςεκτροφήςθηραμάτων. 

Bird physiology (reproductive, digestive, urinary, skeletal and respiratory systems). Design - 
operation of a poultry farm (Legislative Framework). Nutrition of birds. Breeding of winged hunting 
animals (pheasant, quail, partridge, cockroach, partridge, duck). Diseases of winged hunting animals. 
Hair hunting animals breeding. Hunting releases (pheasant, partridge, hare). Socio-
economicdimension of huntinganimalsbreeding. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η κατανόηση από τους φοιτητές του ρόλου της 
εκτροφής των ειδών της άγριας πανίδας (θηράματα). Η εκτροφή θηραματικών ζώων σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ιστορία και προοπτικές). Κατανόηση των συστημάτων εκτροφής θηραματικών 
ζώων. Ανάπτυξη κατάλληλων γνώσεων για τις τεχνικές εκτροφής και των παραγόμενων προϊόντων. 
Βιολογικές εκτροφές. Η συμβολή των ζωικών προϊόντων στη διατροφή του ανθρώπου. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) με ερωτήσεις ανάπτυξης ή κριτικής προσέγγισης ή πολλαπλής 
επιλογής 

ή 

ΙΙ. Αξιολόγηση Εργασία (40%) και Γραπτή εξέταση (60%) με ερωτήσεις ανάπτυξης ή κριτικής 
προσέγγισης ή πολλαπλής επιλογής 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Παπαγεωργίου, Ν.Κ., 1996. Εκτροφή Θηραμάτων. UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη. 



ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192008 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στις έννοιες της ευζωΐας και της ηθολογίας ζώων. Αρχές της ευζωΐας. Οι ελευθερίες των 
ζώων και η ζωική παραγωγή. Σχέση των συμβατικών ζωοτεχνικών πρακτικών αλλά και των νέων 
τεχνολογικών εφαρμογών στη ζωική παραγωγή με την ευζωΐα και τη βιο-ηθική. Αρχές ζωοκομικής 
πρακτικής και βιοασφάλειας για την προστασία της υγείας και της ευεξίας των εκτρεφόμενων 
πληθυσμών. Δεοντολογία ζωικής παραγωγής. Σχετική Νομοθεσία. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποτελεί προσέγγιση στις σύγχρονες έννοιες της ευζωΐας και ηθολογίας των ζώων με 
έμφαση στους εκτρεφόμενους πληθυσμούς παραγωγικών ζώων. Αποτελεί μελέτη των συνθηκών 
σταβλισμού και εκτροφής γενικότερα, τις εφαρμοζόμενες ζωοτεχνικές πρακτικές και πώς αυτές 
καλούνται να σεβαστούν τις θεσμοθετημένες πέντε βασικές ελευθερίες των ζώων. Επίσης πως 
μπορούν να εφαρμόζονται οι αρχές βιο-ηθικύς και ηθολογίας ζώων στην κτηνοτροφία με επιλογή 
των σωστών εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, ζωοτεχνικών πρακτικών και ζωοκομικών χειρισμών. 
Τέλος, οι φοιτητές γνωρίζουν τη σχέση βιοτεχνολογίας και βιοηθικής, τον κώδικα δεοντολογίας και 
την κοινωνιολογική διάσταση στην εφαρμογή ζωοτεχνικών πρακτικών. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
1. Σημειώσεις παραδόσεων των διδασκόντων. 
2. Σχετική Νομοθεσία. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Journal of Applied Animal Welfare Science. 
2. AnimalWelfare. 
3. Journal of Veterinary Science and Animal Welfare. 
4. Journal of AnimalEthics.  



ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192010 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εκτίμηση των Κληροδοτικών Τιμών. Φαινοτυπικές αποδόσεις σε διαφορετικές συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Εκτιμήσεις των κληροδοτικών τιμών για μια ιδιότητα από διάφορες πηγές 
πληροφοριών [π.χ. Ατομική επιλογή, Άμεση ατομική επιλογή, Ατομική επιλογή με 
επαναλαμβανόμενες ιδιότητες, Έμμεση ατομική επιλογή, Προγονική επιλογή (μία προγονική 
απόδοση, περισσότερες προγονικές αποδόσεις), αδελφική επιλογή (Sibselection), Οικογενειακή 
επιλογή, Απογονικός έλεγχος (Progenytesting)]. 

Συνδυασμένη ατομική-οικογενειακή επιλογή  με Δείκτη Επιλογής. Εκτίμηση Ολική κληροδοτικής 
τιμής. Ακρίβεια εκτίμησης κληροδοτικών τιμών και ολικής κληροδοτικής τιμής.  

Ανίχνευση Γονιδιακών Τόπων Ποσοτικών Ιδιοτήτων (Quantitative QTL detection) 

Ανάλυση Ολικής Γενωμικής Συσχέτισης  

Μέθοδοι γενετικής αξιολόγησης: 

α) Πρώτιστη γραμμική αμερόληπτη πρόβλεψη (BesτLinearUnbiasedPrediction, BLUP) με 
πολυγονιδιακό πρότυπο 

• με μια ιδιότητα 
• με μια επαναλαμβανόμενη ιδιότητα (repeatabilitymodel) 
• με πολλαπλές ιδιότητες (multitraitmodels). 

β) Επιλογή Υποβοηθούμενης από Γενετικούς Δείκτες 

• MarkerAssistedSelection με BLUP 

γ) Γενωμικήεπιλογή (Genomic Selection) 

• GBLUP (Genomic Besτ Linear Unbiased Prediction) 
• Κατά Bayes (Μέθοδοι Bayes A και Bayes B) 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του Μαθήματος είναι ο φοιτητής να εκπαιδευτεί σε σύγχρονες μεθόδους γενετικής 
αξιολόγησης υποψηφίων γεννητόρων σε ένα πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. 

α) Με κλασσικό πολυγονιδιακό πρότυπο 



Ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί στην χρήση διαφορετικών λογισμικών για την εφαρμογή γενετικής 
αξιολόγησης με Πρώτιστη Γραμμική Αμερόληπτη Πρόβλεψη (BLUP) με: 

• Πατρικό Πρότυπο (SireModel) 
• ΑτομικόΖωικόΠρότυπο (Animal Model) 

Επίσης θα μάθει πως να αξιολογεί και να εφαρμόζει πρότυπα αξιολόγηση συνδυάζοντας πολλές 
ιδιότητες ταυτόχρονα (MultitraitGeneticEvaluation) αλλά και να συνδυάζει πολλαπλές κληροδοτικές 
τιμές (EBV, EstimatedBreedingValue) από γενετική αξιολόγηση σε ολική κληροδοτική τιμή (Δείκτη 
Επιλογής). 

β) Με την χρήση μοριακών γενετικών δεικτών 

Ο φοιτητής θα εκπαιδευτεί στους τρόπους αξιοποίησης γενετικών επιδράσεων που πηγάζουν από 
μοριακούς γενετικούς δείκτεςστην γενετική αξιολόγηση: 

• Με την χρήση Επιλογής Υποβοηθούμενης από Γενετικούς Δείκτες (MarkerAssistedSelection) 
• Με την χρήση Γενωμικής Επιλογής (GenomicSelection) μέσω της εκτίμησης 

ΓενωμικώνΚληροδοτικών Τιμών (GEBV, GenomicEstimatedBreedingValues). 

Αποτίμηση 
Ι. Εκπόνηση Εργασίας (30%) 

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις και ερωτήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Ρογδάκης, Ε., 2009. Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων. Εκδόσεις: Σταμούλη, Αθήνα. 

Groeneveld E, Kovač M, Mielenz N. 2010. VCE User’s Guide and Reference Manual, version 6.0. 
Institute of Farm Animal Genetics; Neustadt, Germany. 

Butler, D.G., Cullis, B.R., Gilmour, A.R., Gogel, B.G., Thompson, R., 2017. ASReml-R Reference Manual 
Version 4. VSN International Ltd, Hemel Hempstead, HP1 1ES, UK. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

Animal Breeding and Genetics 

Animal Genetics 

Genetics-Selection-Evolution.  



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Κωδικός: 600-192011 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοιες και σκοποί της εφαρμογής πειραματικών πρωτοκόλλων στη Ζωική Παραγωγή. Εφαρμογές 
της πειραματικής στατιστικής στη Ζωική Παραγωγή. Κατανομές δειγματοληψίας στα πειραματικά 
πρωτόκολλα της Ζωικής Παραγωγής. Έλεγχος υποθέσεων (μέσων όρων, διακυμάνσεων, οριακών 
αποκλίσεων) και διαστήματα εμπιστοσύνης των παραμέτρων στα πειραματικά πρωτόκολλα. 
Οργάνωση πειραματισμού (Ανάλυση παραλλακτικότητας και Μαθηματικά πρότυπα – υπολογισμοί) 
στη Ζωική Παραγωγή. Θεωρητικές κατανομές και πειραματικές διατάξεις στη Ζωική παραγωγή. 
Ανάλυση πειραματικών πρωτοκόλλων με συμμεταβολή – Συσχέτιση και εφαρμογή των γενικών 
γραμμικών προτύπων στη Ζωική Παραγωγή. 

Concepts and purposes of the application of experimental protocols in Animal Production. 
Applications of experimental statistics in Animal Production. Sampling distributions in the 
experimental protocols of Animal Production. Hypothesis testing (means, averages, marginal 
deviations) and parameter confidence intervals in the experimental protocols. Organization of 
experimentation (Analysis of variability and Mathematical models - calculations) in Animal 
Production. Theoretical distributions and experimental design in Animal production. Analysis of 
experimental protocols with covariance - Correlation of and application of general linear models in 
Animal Production. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή πειραματισμών στον ευρύτερο 
χώρο της Ζωικής Παραγωγής, την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων – πληροφοριών της 
επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, και την ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Δημόπουλος, Π.Γ., 2004. Βιομετρία, Βιοστατιστική. Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ, σελ. 1–356. 
2. Γελέκης, Ε., 2001. Βιομετρία: Η Στατιστική των Βιολογικών Επιστημών. Εκδόσεις Σύγχρονη 

Παιδεία – Χρ. & Β. Κορδαλή ΟΕ, σελ. 1–240. 
3. Κάτου, Α., 1984. Στατιστική. Εκδόσεις Εγνατία. Θεσσαλονίκη. 
4. Παπαδήμα, Ο., Κοίλια, Χρ., 1998. Εφαρμοσμένη Στατιστική. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 

Αθήνα. 
5. Ρήγας, Γ, Βαγγέλας, Ι., 2017. Βιομετρία. Utopia Εκδόσεις Μ. ΕΠΕ, σελ. 1–184. 
6. Ρογδάκης, Ε., 2010. Βιομετρία. Εκδοτική ΑΕ Αγροτικού Τύπου, σελ. 1–280. 
7. Snedecor, G., Cochran, W., 1967. Statistical Methods. Iowa State University Press, Ames, USA. 
8. Φασούλα, Α., 1964. Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής. Θεσσαλονίκη. 
9. Φωτιάδη, Ν., 1995. Εισαγωγή στη Στατιστική για Βιολογικές Επιστήμες. Εκδόσεις Παν/κών 

Βιβλίων, Θεσσαλονίκη.  



ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-192012 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο, 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
• Θεωρία: Εισαγωγή στην κυτταρική θεωρία. Η χημική σύσταση του κυττάρου –Τα μακρομόρια και 

οι ιδιότητές τους. Βασικά στοιχεία της δομής του προκαρυωτικού και του ευκαρυωτικού 
χρωμοσώματος. Αντιγραφή του DNA σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς. 
Μηχανισμοί ανασυνδυασμού του DNA. Δημιουργία μεταλλάξεων και  μηχανισμοί επιδιόρθωσης 
του DNA. Μεταγραφή στους προκαρυωτικούς και τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς – Ρύθμιση 
γονιδιακής έκφρασης. Μετάφραση στους προκαρυωτικούς και τους ευκαρυωτικούς 
οργανισμούς. Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA. Γονιδιώματα – Η σύγχρονη 
Γονιδιωματική και οι νέες τεχνολογίες των-omics.  

 
 Εργαστήριο: Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν στην εκμάθηση και πρακτική βασικών 

μεθόδων MοριακήςBιολογίας: 
1. Απομόνωση DNA από ζωικούς και φυτικούς ιστούς με χρήση spincolumns.  
2. Απομόνωση ολικού RNA από ζωικούς και φυτικούς ιστούς. 
3. Αντίστροφη μεταγραφή (RT) του poly(A)-RNA σε cDNA. 
4. Σχεδιασμός in silico ειδικών εκκινητών αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμέρασης (PCR). 
5. PCR σε cDNA (RT-PCR).  
6. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. 
7. Ανάλυση γονιδίων και γονιδιωμάτων με λογισμικά βιοπληροφορικής. 

Στόχοι Μαθήματος 
• Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη 

λειτουργία των κυττάρων, είτε αυτά είναι προκαρυωτικά είτε είναι ευκαρυωτικά. Έμφαση 
δίνεται στην αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας στο DNA και στα τελευταία δεδομένα για 
τη δομή των προκαρυωτικών και των ευκαρυωτικών χρωμοσωμάτων. Στο μάθημα αναλύονται 
διεξοδικά κλασικά θέματα της Μοριακής Βιολογίας, όπως η αντιγραφή του DNA, η μεταγραφή 
των γονιδίων και η μετάφραση του RNA σε πρωτεΐνες. Αναλύονται τα βασικά στοιχεία της 
τεχνολογίας του DNA και της σύγχρονης Γονιδιωματικής.  

 

• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν: α) να 
κατανοούν βασικά θέματα Μοριακής Βιολογίας, β) να κατανοούν τη φύση, τη δομή, οργάνωση 
και λειτουργία των γονιδίων σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς, γ) να 
κατανοούν τους μηχανισμούς μεταφοράς και τροποποίησης της γενετικής πληροφορίας, δ) να 
κατανοούν και να συγκρίνουν και να αναλύουν το περιεχόμενο των γονιδιωμάτων μέσω 
Βιοπληροφορικής, ε) να εξοικειωθούν με βασικές τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, στ) να 



αποκτήσουν γνώσεις διαχείρισης του γενετικού υλικού η) να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση 
μεθοδολογιών Μοριακής Βιολογίας στην επίλυση προβλημάτων γεωργικού ενδιαφέροντος και 
θ) να εφαρμόζουν συνήθη λογισμικά βιοπληροφορικής για ανάλυση γονιδίων και 
γονιδιωμάτων. 

 

Αποτίμηση 
ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (70-80%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία. 

ΙΙ. Εκπόνηση Εργασίας (προαιρετική) (0-10%) 

ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση (20%) που περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις και ερωτήσεις. 

Βιβλιογραφία 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

«Genes VIII», Lewin τόμοι Ι και ΙΙ, (ελλ. έκδοση), Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε., 
Αλεξανδρούπολη, 2004. 

ΜοριακήΒιολογίατουΓονιδίου. James Watson, Tania Baker, Stephen Bell, Alexander Gann, Michael 
Levine, Richard Losick. 2η Ελληνική-7η Αμερικανική Έκδοση/2015, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ. 

Το κύτταρο. Μια μοριακή προσέγγιση. Geoffrey M. Cooper – Robert E. Hausman. Ακαδημαϊκές 
εκδόσεις, Ι. Μπάσδρα και Σία Ο.Ε., Αλεξανδρούπολη 2011. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

Journal of Molecular Biology 

Molecular Biology 

BMC Molecular Biology 

International Journal of Molecular Biology 

Biochemistry & Molecular Biology Journal 

Cell 

Nature Reviews Molecular Cell Biology 

Nature Structural & Molecular Biology  



ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑΦΥΤΑ 
Κωδικός: 600-193801 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6  

Ύλη Μαθήματος 
Γενική περιγραφή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, (οικονομική σημασία, χρήσεις τους, 
μεταποίηση και εμπορία τους, προοπτικές των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην 
Ελλάδα, καλλιεργητικές φροντίδες όπως η αμειψισπορά, συγκαλλιέργεια, προετοιμασία του 
εδάφους, λίπανση και πολλαπλασιασμός). Επίσης, στη γενική περιγραφή γίνεται αναφορά για τα 
αιθέρια  έλαια και τις μεθόδους παραλαβής τους.  

Στην ειδική περιγραφή γίνεται αναφορά σχετικά με την εξάπλωση, την οικονομική σημασία, τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά, την αύξηση και ανάπτυξη, τις οικολογικές απαιτήσεις, την 
προσαρμοστικότητα και την τεχνική της καλλιέργειας 45 αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.  

General description of aromatic and medicinal plants (economic importance, their uses, their 
processing and marketing, prospects of aromatic and medicinal plants in Greece, cultivation care 
such as crop rotation, co-cultivation, fertilization and reproduction). Also, in the general description 
there is a reference to the essential oils and the methods of their receipt. 

The special description refers to the distribution, economic importance, morphological 
characteristics, growth and development, ecological requirements, adaptability and cultivation 
technique of 45 aromatic and medicinal plants. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Γεωργίας και τις βασικές αρχές 
της καλλιέργειας των   Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες 
ειδικές γνώσεις σχετικά με: 

• την οικονομική σημασία τη χρησιμότητα, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις οικολογικές 
απαιτήσεις, την καλλιεργητική τεχνική και τη συντήρηση των προϊόντων σπουδαιότερων για 
την Ελληνική γεωργία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

• την  κατανόηση της οικολογίας και φυσιολογίας των φυτών αυτών και την υποβοήθηση της 
παραγωγής τους με κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και με την επιλογή του 
κατάλληλου οικοσυστήματος για καλλιέργεια τους. 

• συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, να συμβάλει 
στην αύξηση της παραγωγής των σιτηρών και καρποδοτικών ψυχανθών  ελαχιστοποιώντας τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Να εξοικειωθεί με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αρωματικών και των φαρμακευτικών 
φυτών, με τις οικολογικές απαιτήσεις, την καλλιεργητική τεχνική και τη συντήρηση των 
προϊόντων τους. 



• Να αξιολογήσει τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση, 
ανάπτυξη και απόδοση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην αγγλική.  
Ι. Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
- Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 

και 
ΙΙ. Γραπτή  εξέταση   για το εργαστήριο (%) που περιλαμβάνει: 
- αναγνώριση σπόρων, αναγνώριση φυτών, Ερωτήσεις και ασκήσεις σχετικά με λίπανση των 

φυτών, την προετοιμασία του εδάφους και τη σπορά των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. 
- Δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις της θεωρίας έχουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν 

κανονικά τα εργαστήρια ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Abdullaev, F.I., Frenkel, K.D. 1999. Saffron in biological and medical research. In: Negbi, M. (Ed), 
Saffron: Crocus sativus L. Harwood Academic Publishers Australia, pp. 103-114 

 Acquaah, G. 2002. Principles of crop production, theory, techniques, and technology. Prentice 
Hall, New Jersey. pp 460. 

 Buchanan, B.B., Gruissem, W., Jones, R.L., 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 
American Society of Plant Biologists, Maryland, USA, 1250 pp. 

 ΔόρδαςΧ., 2012. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, 
Θεσσαλονίκη, 358 σελ.  

 Franz, C., Baser, K.H.C., Windisch, W. 2010. Essential oils and aromatic plants in animal feeding- 
a European perspective. A review. Flavour and Fragrance journal 25(5) 327-340. 

 Κατσιότης, Σ.Θ., Χατζοπούλου Π.Σ., Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και αιθέρια έλαια. 
Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη α.ε. 

 ISAAA, 2016. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. ISAAA Brief No 52. 
ISAAA: Ithaca, NY. 53:1-45. 

 Σκρουμπής, Β. 1998. Αρωματικά, φαρμακευτικά και μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδας. 
Αγρότυπος. 

 Wills, R.B.H., Bone, K., Morgan, M. 2000. Herbal products: active constituents, modes of action 
and quality control. Nutrition Research Reviews 13(1): 47-77.    

  



ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Κωδικός: 600-192016 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στην Βιοτεχνολογία των αγροτικών ζώων. Γονίδια και γονιδιώματα στα αγροτικά ζώα. 
Βασικές αρχές και τεχνικές για το ανασυνδυασμένο DNA. Διαγονιδιακά άτομα. Γενετική Μηχανική – 
Κλωνοποίηση. Παραγωγή εμβολίων ανασυνδυασμένου DNA. Βιο-μηχανολογικές εφαρμογές και 
εξελίξεις. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα επικεντρώνεται στην επισκόπηση των βιοτεχνολογικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται 
είτε στην εκτροφή και κυρίως στη βελτίωση των αγροτικών ζώων, για πειραματικούς σκοπούς ή 
στην κτηνιατρική και την ιατρική. Οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της 
εφαρμογής της βιοτεχνολογίας στα αγροτικά ζώα. Το μάθημα θα καλύπτει εφαρμογή 
βιοτεχνολογικών μεθόδων όπως η παραγωγή διαγονιδιακών ατόμων, η κλωνοποίηση κ.α. Επίσης, 
θα αποκτούν γνώσεις στις βασικές αρχές του ανασυνδυασμένου DNA, στην παραγωγή εμβολίων με 
ανασυνδυασμένο DNA καθώς και στη βιοηθική και τη νομοθεσία που αφορά στη χρήση 
βιοτεχνολογικών μεθόδων. 

Επιδιώκει επίσης να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την νέα εξέλιξη της βιο-μηχανικής και  τις 
εφαρμογές της που αφορούν στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Αφορά στο συνδυασμό όλων 
εξελίξεων των επιστημών της βιολογίας και της μηχανολογίας, με έμφαση στη σύγχρονη παραγωγή 
ζωικών προϊόντων. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
1. Σημειώσεις παραδόσεων των διδασκόντων  
2. Reproductive Technologies in Farm Animals (2004). I.R. Gordon, ISBN 0851998623 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Journal of Animal Science and Biotechnology. 
2. Bioengineering— Open Access Journal.  



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ –ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192019 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Προβλήματα υγείας των ζώων, σχετιζόμενα με τη διατροφή, αιτιολογία και συνέπειες. Διατροφικές 
– Μεταβολικές διαταραχές από ενεργειακές θρεπτικές ουσίες. Μεταβολικές διαταραχές από 
ανόργανες θρεπτικές ουσίες. Βιταμινώσεις (αβιταμινώσεις – υποβιταμινώσεις – υπερβιταμινώσεις). 

Nutrition related health problems in animals, etiology and consequences. Nutritional – Metabolic 
disorders from energy nutrients. Metabolic disorders from inorganic nutrients. 
Vitaminrelateddisorders (avitaminosis – hypovitaminosis – hypervitaminosis). 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα διατροφικά – μεταβολικά νοσήματα των ζώων. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στα προβλήματα υγείας των ζώων, σχετιζόμενα με τη 
διατροφή, την αιτιολογία και τις συνέπειές τους, τις διατροφικές – μεταβολικές διαταραχές από 
ενεργειακές θρεπτικές ουσίες, τις μεταβολικές διαταραχές από ανόργανες θρεπτικές ουσίες και τις 
βιταμινώσεις (αβιταμινώσεις – υποβιταμινώσεις – υπερβιταμινώσεις). 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G., 
2011. AnimalNutrition. 7th ed. Pearson, UK. 

2. MVM (The Merck Veterinary Manual), 2008. A Handbook of Diagnosis, Therapy, and Disease 
Prevention and Control for the Veterinarian. 9th ed. Merck& Co., Inc., WhitehouseStation, NJ, 
USA. 



3. Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D., 2006. Veterinary Medicine. A 
Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. 10th ed.SaundersElsevier, 
London, UK. 

4. Σπαής, Α.Β., Μπαμπίδης, Β.Α., 2012. Διατροφικά – Μεταβολικά Νοσήματα Παραγωγικών 
Θηλαστικών και Πτηνών. 1η Έκδοση. Εκδότης Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή ΟΕ, ISBN 978-
960-357-104-9. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–246 (Weblink: http://www.kordali.gr/). 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
2. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
3. Animal Science Review (Greece) – http://www.eze.gr/. 
4. Annual Review of Nutrition (US) – http://www.annualreviews.org/ and 

http://www.annualreviews.org/journal/nutr. 
5. Archives of Animal Nutrition – http://www.tandf.co.uk/journals/gaan. 
6. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (South Korea) – http://www.ajas.info/. 
7. British Poultry Science – http://www.tandf.co.uk/journals/cbps. 
8. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
9. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 
10. INRA Productions Animales– http://www6.inra.fr/productions-animales/. 
11. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
12. Journal of Agricultural and Food Chemistry – http://pubs.acs.org/journals/jafcau/index.html. 
13. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/. 
14. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition–

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
15. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
16. Journal of Dairy Science – http://www.journalofdairyscience.org/ and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302. 
17. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
18. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
19. Poultry Science – http://www.poultryscience.org/. 
20. Proceedings of the Nutrition Society – http://journals.cambridge.org/. 
21. Small Ruminant Research – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214488. 



ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ 
Κωδικός: 600-193023 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Χρήσεις, μορφολογικά χαρακτηριστικά, οικολογικές απαιτήσεις, καλλιεργητικές τεχνικές, 
συγκομιδή, ενσίρωση χλωρού χόρτου για τη παραγωγή ζωοτροφής, συντήρηση των προϊόντων των 
σπουδαιότερων κτηνοτροφικών φυτών για την Ελληνική Γεωργία. 

Περιγραφή των χαρακτηριστικών και της τεχνικής διαχείρισης και συντήρησης των βοσκοτόπων, 
λιβαδιών και τεχνικών λειμώνων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις οικολογικές απαιτήσεις, τις καλλιεργητικές 
τεχνικές και τη συντήρηση των προϊόντων των σπουδαιότερων καλλιεργούμενων 
κτηνοτροφικών (χορτοδοτικών) φυτών. 

• Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τη κατάλληλη τεχνική 
διαχείριση και συντήρηση των βοσκοτόπων, λιβαδιών, τεχνητών λειμώνων. 

• Να αναγνωρίζουν τους σπόρους και τα φυτά των κυριότερων κτηνοτροφικών φυτών   

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία:  
    -  Ερωτήσεις  (σύντομης) ανάπτυξης. 
    -  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση                                              
 (αξιολόγηση των εργασιών στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων και γραπτή τελική εξέταση 
στην ύλη του εργαστηρίου). Παρουσίαση 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Παπακώστα-Τασοπούλου Δ. 2012. Ειδική Γεωργία – ΣΙΤΗΡΑ & ΨΥΧΑΝΘΗ, ISBN: 978-960-357-
105-6, Εκδ. Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 



 Μακρίδης Χ., Λεντόπουλος Σ., Δαλακούρας Α. 2011. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ, ISBN: 978-960-
8002-65-4, εκδ. Στυλιανός Βασιλειάδης 

 Νάστης Α. Σ., Τσιουβάρας Κ. Ν. 2009 Διαχείριση και Βελτίωση λιβαδιών ISBN: 978-960-12-
1804-5, UniversitystudioPress Α.Ε  

 Μπαξεβάνος Δ., Τσιάλτας Ι. 2013. Η τεχνική της ενσίρωσης και καλλιέργεια φυτών ενσίρωσης, 
Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:  

 Agronomy Journal, Online ISSN: 1435-0645 
 Grass and Forage Science, Online ISSN: 1365-2494 
 Crop Science, Online ISSN: 1435-0653 
 Agronomy, ISSN: 2073-4395 
 Agriculture, ISSN: 2077-0472 
 Journal of Dairy science, ISSN: 0022-0302 
 Coblentz W.K., Akins M.S., 2018. Silage review: Recent advances and future technologies for 

baled silages, Journal of Dairy Science, 101: 4075-4092, https://doi.org/10.3168/jds.2017-
13708 

 Yang T., Kadambot H.M. Siddique, Kui Liu, 2020 Cropping systems in agriculture and their 
impact on soil health-A review, Global Ecology and Conservation, 23, 2020, e01118, 
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01118 

 Ergon, Å., Seddaiu, G., Korhonen, P., Virkajärvi, P., Bellocchi, G., Jørgensen, M., Østrem, L., 
Reheul, D., Volaire, F. 2018. How can forage production in Nordic and Mediterranean Europe 
adapt to the challenges and opportunities arising from climate change?, European Journal of 
Agronomy, 92: 97-106, https://doi.org/10.1016/j.eja.2017.09.016 

 Kao, P.T., Darch, T., McGrath, S.P., Kendall, N.R., Buss, H.L., Warren, H., M.R.F. Lee. 2020. 
Factors influencing elemental micronutrient supply from pasture systems for grazing 
ruminants. Advances in Agronomy, In press https://doi.org/10.1016/bs.agron.2020.06.004 



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κωδικός: 600-192025 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Αρχές υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης. Γενικές και ειδικές 
απαιτήσεις υγιεινής για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης των τροφίμων 
ζωικής προέλευσης. Έννοια της Ασφάλειας και Ποιότητας στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 
Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας στα τρόφιμα. HACCP, ISO, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί Ε.Κ. αρ. 
852, 853, 854/2004 κλπ. Γενικοί κανόνες και συστάσεις για την Ορθή Πρακτική Υγιεινής στη 
βιομηχανία τροφίμων ζωικής προέλευσης. Υγιεινή και κατηγορίες κρέατος. Έλεγχος κιμά, 
παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος. Έλεγχος γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων. Έλεγχος πτηνών και αυγών. Έλεγχος αλιευμάτων. Έλεγχος μελιού. Αλλοιώσεις 
προϊόντων. Αγωγή επιθεωρητού. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Hygiene principles for the primary production of food of animal origin. General and special hygiene 
requirements for the areas of preparation, treatment or processing of food of animal origin. 
Definition of Safety and Quality of food of animal origin. Food Safety Management Systems. Hazard 
Analysis Critical Control Points (HACCP), International Organization for Standardization (ISO), 
European Regulations (EC) No. 852, 853, 854/2004 etc. General rules and recommendations for 
Good Hygiene Practice in the food industry of animal origin. Hygiene and meat categories. Control of 
minced meat, meat preparations and meat products. Control of milk and dairy products. Control of 
poultry and eggs. Control of fish, mollusks and shellfish. Control of honey. Degradations of products. 
The action of the inspector. Greek and European Legislation. 

ΣτόχοιΜαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την ποιότητα και έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης. 
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εντρυφήσουν στις αρχές υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή 
τροφίμων ζωικής προέλευσης, στις γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τους χώρους 
παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης των τροφίμων ζωικής προέλευσης και στα συστήματα 
διαχείρισης της ασφάλειας στα τρόφιμα. 

Learning objectives include the acquisition by students of the necessary knowledge and skills related 
to quality and control of foodstuffs of animal origin. Specifically, students will acquire knowledge 
and skills about hygiene principles for the primary production of food of animal origin, general and 
special hygiene requirements for the areas of preparation, treatment or processing of food of animal 
origin and food safety management systems. 



Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις) και στις 
Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Γεωργάκης Σ., 2005. Το Κρέας και τα Προϊόντα του. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη. 
2. Ελευθεριάδου, Α., 2009. Επιθεώρηση Κτηνοτροφικής Παραγωγής (Εργαστήρια και Θεωρία). 

Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ, ISBN 978-960-6706-27-1. 
3. Μάντης, Α., Παπαγεωργίου, Δ., Φλετούρης, Δ., Αγγελίδης, Α., 2015. Υγιεινή και Τεχνολογία του 

Γάλακτος και των Προϊόντων του. Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις ΑΕ, ISBN 978-960-602-017-9. 
4. Τζιά, Κ., Τσιαπούρης, Α., 1996. Ανάλυση Επικινδυνότητος στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) 

στη Βιομηχανία Τροφίμων. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Archiv für Lebensmittelhygiene – http://www.vetline.de/zeitschriften/afl/index.htm. 
2. Critical Reviews in Food Science and Nutrition – http://www.tandf.co.uk/journals/bfsn. 
3. Czech Journal of Food Sciences – http://www.cazv.cz/ or 

https://www.agriculturejournals.cz/web/. 
4. Dairy Science and Technology – Le Lait – http://www.dairy-journal.org/ and 

http://www.springer.com/food+science/journal/13594. 
5. European Food Research and Technology – 

http://www.springerlink.com/content/100491/?p=fde9ffdfd02a4f68868c23cded6d7f90&pi=34. 
6. Food Control– IF 2.819 – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135. 
7. Food Research International– IF 3.050 –

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09639969. 
8. International Journal of Dairy Technology – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1364-

727x. 
9. International Journal of Food Microbiology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605. 
10. Italian Journal of Food Science – 

http://www.chiriottieditori.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid
=14&lang=it. 

11. Journal of Dairy Research – http://journals.cambridge.org/. 
12. Journal of Food Quality – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0146-9428. 
13. Journal of Food Research (Canada) – http://www.ccsenet.org/jfr. 
14. Journal of Food Science – http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0022-1147 or 

http://www.ift.org/cms/?pid=1000341. 
15. Meat Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740. 
16. Trends in Food Science & Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09242244.  



ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Κωδικός: 600-192029 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4  

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στα Υδάτινα Οικοσυστήματα. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης υδάτινων 
οικοσυστημάτων. Τύποι Υγροτόπων (Δέλτα, Λίμνες, Τεχνητές Λίμνες, Έλη, Λιμνοθάλασσες και 
Ποταμοί) και Θαλάσσια Οικοσυστήματα. Αβιοτικοί και Βιοτικοί Παράγοντες. Προστατευόμενα 
υδάτινα οικοσυστημάτων (αξίες και απειλές). Διαχείρισηυδάτινωνοικοσυστημάτων. 

Introduction to Water Ecosystems. Legislative framework for the protection and management of 
aquatic ecosystems. Types of Wetlands (Delta, Lakes, Artificial Lakes, Ellis, Lagoon and Rivers) and 
Marine Ecosystems. Abiotic and Biological Factors. Protected water ecosystems (values and threats). 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα βασικά οικολογικά χαρακτηριστικά των υγροτοπικών 
συστημάτων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα υδάτινα οικοσυστήματα. Τους βασικούς 
τύπους οικοσυστημάτων που συναντώνται στα επιφανειακά ύδατα (λίμνες, ποταμοί, έλη, εκβολές, 
λιμνοθάλασσες κλπ), προέλευση, ταξινόμηση και χαρακτηριστικά των υδρόβιων βιοκοινοτήτων 
τους. Θαλάσσιο οικοσύστημα (αβιοτικά και βιοτικά χαρακτηριστικά). Θα κατανοήσουν την αξία των 
υδάτινων οικοσυστημάτων για το άνθρωπο. Θα διδαχθούν τις βασικές αρχές διαχείρισης τους 
καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο της προστασία και διαχείρισης των υδάτινων πόρων και 
οικοσυστημάτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) με ερωτήσεις ανάπτυξης ή κριτικής προσέγγισης ή πολλαπλής 
επιλογής 
ή 
ΙΙ. Αξιολόγηση Εργασία (40%) και Γραπτή εξέταση (60%) με ερωτήσεις ανάπτυξης ή κριτικής 
προσέγγισης ή πολλαπλής επιλογής 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Dobson, M., Frid, C., 2008. Ecology of Aquatic Systems (Second Edition). OxfordUniversityPress. 
2. Wetzel, R.G., 2012. Λιμνολογία Λιμναία και Ποτάμια Οικοσυστήματα. Εκδόσεις Κωσταράκη. 



3. Castro, P., Huber, M., 2015. Θαλάσσια Βιολογία. Εκδόσεις Utopia, Αθήνα 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Mediterranean Marine Science http://www.medit-mar-sc.net/index.php/marine  
2. Aquatic Sciences https://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/27  
3. Aquatic Biology https://www.int-res.com/journals/ab/ab-home/  
4. Marine Ecology Progress Series https://www.int-res.com/journals/meps/meps-home/  
5. Wetlands https://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/13157  
6. Wetlands Ecology and Management https://link.springer.com/journal/11273   



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΖΩΩΝ 
Κωδικός: 600-192030 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4  

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Το πεπτικό σύστημα, ανατομία, φυσιολογία. Τύποι πεπτικού συστήματος ζώων. Κινητικότητα 
πεπτικού σωλήνα. Εκκριτική δραστηριότητα πεπτικού συστήματος. Αδένες πεπτικού συστήματος. 
Πέψη και πεπτικότητα θρεπτικών ουσιών. Τελικά προϊόντα πέψης και απορρόφησή τους από τον 
πεπτικό σωλήνα. Μεταβολισμόςθρεπτικώνουσιών. 

The digestive system, anatomy, physiology. Types of digestive system in animals. Digestive tract 
motility. Secretory activity of the digestive system. Digestive system glands. Digestion and 
digestibility of nutrients. End products of digestion process and their absorption by the digestive 
tract. Nutrientmetabolism. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τη φυσιολογία θρέψης των ζώων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα 
εντρυφήσουν στο πεπτικό σύστημα, την ανατομία και τη φυσιολογία του, στους τύπους του 
πεπτικού συστήματος των ζώων, στην κινητικότητα του πεπτικού σωλήνα, στην εκκριτική 
δραστηριότητα του πεπτικού συστήματος, στους αδένες του πεπτικού συστήματος, στην πέψη και 
την πεπτικότητα των θρεπτικών ουσιών, στα τελικά προϊόντα της πέψης και στην απορρόφησή τους 
από τον πεπτικό σωλήνα και στο μεταβολισμό τωνθρεπτικώνουσιών. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (90%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη Θεωρία (Διαλέξεις). 

ΙΙ. Εκπόνηση και παρουσίαση Εργασίας (10%). 

Βιβλιογραφία 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Cheeke, P.R., 1999. Applied Animal Nutrition: Feeds and Feeding. 2nd ed. Prentice Hall, Upper 
Saddle River, NJ, USA. 

2. D’Mello, J.P.F., 2000. Farm Animal Metabolism and Nutrition. CAB International, Wallingford, 
UK. 



3. Ζέρβας, Γ.Π., 2005. Φυσιολογία Θρέψης Παραγωγικών Ζώων. 1η Έκδοση. Εκδότης UNIBOOKS 
ΙΚΕ, ISBN 978-618-530-457-7. Αθήνα, σελ. 1–544. 

4. Κανδύλης, Κ., 2006. Πέψη και Μεταβολισμός στα Μηρυκαστικά. 1η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις 
Σταμούλη ΑΕ, ISBN 960-351-654-6. Αθήνα, σελ. 1–399. 

5. Klein, B.G., 2017. Cunningham Κτηνιατρική Φυσιολογία. 1η Έκδοση. Εκδότης Χαβαλές Α. – 
Χατζησυμεών Κ. ΟΕ, ISBN 978-618-5288-06-8. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–1006. 

6. Λιαμάδης, Δ.Γ., 2000. Φυσιολογία Θρέψεως Ζωικού Οργανισμού, Τόμος 1. 1η Έκδοση. Εκδότης 
UniversityStudioPress ΑΕ, ISBN 960-12-0835-6. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–476. 

7. Λιαμάδης, Δ.Γ., 2003. Φυσιολογία Θρέψεως Ζωικού Οργανισμού, Τόμος 2. 1η Έκδοση. Εκδότης 
UniversityStudioPress ΑΕ, ISBN 960-12-1253-1. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–608. 

8. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A., Wilkinson, R.G., 
2011. AnimalNutrition. 7th ed. Pearson, UK. 

9. Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R., 1995. Basic Animal Nutrition and Feeding. 4th ed. John 
Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA. 

10. Σμοκοβίτης, Αθ., 1997. Θέματα Φυσιολογίας Ζωικής Παραγωγής: Κυτταρική Φυσιολογία, 
Μοριακή Φυσιολογία, Γενετική Φυσιολογία και Βιοτεχνολογία. Θεσσαλονίκη. 

11. Σμοκοβίτης, Αθ., 2014. Φυσιολογία. 8η Έκδοση. Εκδότης Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ, ISBN 978-618-
5105-25-9. Θεσσαλονίκη, σελ. 1–1144. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Animal – http://www.animal-journal.eu/ or http://journals.cambridge.org/. 
2. Animal Feed Science and Technology – 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03778401. 
3. Archives of Animal Nutrition – http://www.tandf.co.uk/journals/gaan. 
4. British Poultry Science – http://www.tandf.co.uk/journals/cbps. 
5. Canadian Journal of Animal Science – http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/cjas.html or 

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/aic-journals/anicontents.html. 
6. Czech Journal of Animal Science – http://www.agriculturejournals.cz/web/index.html. 
7. Italian Journal of Animal Science – http://www.aspajournal.it/index.php/ijas. 
8. The Journal of Agricultural Science – http://journals.cambridge.org/. 
9. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition–

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0931-2439. 
10. Journal of Animal Science – http://www.journalofanimalscience.org/. 
11. Journal of Dairy Science – http://www.journalofdairyscience.org/ and 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00220302. 
12. Livestock Science – http://www.sciencedirect.com/science/journal/18711413. 
13. Poultry Science – http://www.poultryscience.org/. 
14. Proceedings of the Nutrition Society – http://journals.cambridge.org/. 
15. Small Ruminant Research – http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214488. 



ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
Κωδικός: 600-193501 

Εξάμηνο:  5ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Φυσικές ιδιότητες των ρευστών -  Επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόμενα - Υδροστατική πίεση – 
Μανόμετρα – Υδροδυναμική - Νόμοι διατήρησης της μάζας, της ενέργειας και της ποσότητας 
κίνησης – Υδραυλικές κατασκευές και μέτρηση ροών – Ροή σε ανοικτούς αγωγούς – Ροή σε 
κλειστούς αγωγούς υπό πίεση. Το νερό και το έδαφος – Διαθέσιμη και ωφέλιμη υγρασία – Η 
διηθητικότητα του εδάφους – Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό – Άμεσες και έμμεσες μέθοδοι 
υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής – Φυτικοί συντελεστές –Λυσίμετρο – Έκπλυση των αλάτων –
Προγραμματισμός των αρδεύσεων. 

Physical properties of fluids - Surface tension, Capillary effects - Hydrostatic pressure - Manometers - 
Hydrodynamics –The law of conservation of mass, energy and momentum - Hydraulic structures and 
water flow measurements. Open channel flow - Flow in closed pipes. Water and soil – Available and 
useful soil moisture - infiltration - Crop water requirements - Evapotranspiration - Crop coefficients - 
Lysimeters – Salinity control – Scheduling Irrigation. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών 
της υδραυλικής και των αρδεύσεων, προκειμένου να διαχειρίζονται πρακτικά προβλήματα που 
σχετίζονται με τη μεταφορά και εφαρμογή του νερού στον αγρό.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να υπολογίζει τις 
αρδευτικές παραμέτρους του εδάφους, να εκτιμά τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, να 
καταστρώνει πρόγραμμα άρδευσης, να επιλύει πρακτικά προβλήματα υδροστατικής, να μελετά τη 
ροή του νερού σε ανοιχτούς αγωγούς καθώς και σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση. 

The aim of this course is to provide students with the fundamental knowledge, concerning: 
principles of hydraulics and irrigation engineering so they can manage practical problems related to 
the application of irrigation water in the field. 

Upon successful completion of this course, students will be able to calculate the irrigation 
parameters of the soil, estimate crop water requirements, scheduling irrigation, solve practical 
hydrostatic problems and study water flow either in open channels or in closed pipes. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 



- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

Βιβλιογραφία 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Burt, C., Clemmens, A., Bliesner, R., Merriam, J., Hardy, L., 2000. Selection of irrigation methods 
for agriculture. Committee Report / On-Farm Irrigation Committee of ASCE, pp.129 

2. Cuenca, R. H. (1989). Irrigation system design: An engineering approach. Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, N.J. pp. 552 

3. Hargreaves G., Merkley, Gary., 1998.  Irrigation Fundamentals. Water Resources Publications, 
LLC. pp.182 

4. Potter, M.C., Wiggert, D.C., 2008. Fluid Mechanics, Schaum’s Outline Series, pp.248 
5. Webber, N., 1990.  Fluid Mechanics for Engineers. Chapman and Hall. pp.340 
6. Παπαζαφειρίου Ζ., 1997. Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Σελ. 368. 
7. Παπαμιχαήλ, Δ., Μπαμπατζιμόπουλος Χ., 2014. Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική. Εκδόσεις 

ΖΗΤΗ. Σελ. 550 
8. Τερζίδης, Γ., Παπαζαφειρίου Ζ., 1997. Γεωργική Υδραυλική. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Σελ. 501 
9. Τζιµόπουλος Χ., 1994. Γεωργική Υδραυλική - Τόµος Ι: Εξατµισοδιαπνοή- ∆ιηθητικότητα- Ατοµικά 

∆ίκτυα. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Σελ. 164 
-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

1. Agricultural water Management (Elsevier)-http://www.journals.elsevier.com/agricultural-water-
management 

2. Irrigation & Drainage (John Wiley & Sons, Inc.)-http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 
10.1002/(ISSN)1531-0361 

3. Irrigation & Drainage Systems (Springer)- http://link.springer.com/journal/10795 
4. Irrigation Science (Springer)- http://link.springer.com/journal/271 
5. Journal of hydrology (Elsevier)- http://link.springer.com/journal/11269 
6. Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE)- http://ascelibrary.org/journal/jidedh 
7. Water Resources Management (Springer)- http://link.springer.com/journal/11269 



ΒΕΛΤΙΩΣΗΦΥΤΩΝ 
Κωδικός: 600-193502 

Εξάμηνο: 5ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Η σημασία της βελτίωσης φυτών και ο ρόλος της στη γεωργική παραγωγική διαδικασία. 
Επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις με σημαντικές εφαρμογές στη Βελτίωση φυτών. 
Περιγραφή της αναπαραγωγής των φυτών, αυτογονιμοποιούμενα, σταυρογονιμοποιούμενα είδη. 
Δημιουργία γενετικής παραλλακτικότητας, πηγές γενετικής παραλλακτικότητας (αξιοποίηση των 
φυτογενετικών πόρων, φυσικές και τεχνητές μεταλλάξεις), διασταυρώσεις. Γενότυπος και 
φαινότυπος, η κληρονομικότητα των χαρακτηριστικών, αλληλεπίδραση γενοτύπου και 
περιβάλλοντος. Ποσοστικά και ποιοτικά γνωρίσματα. Αρχές και μέθοδοι της κλασικής βελτίωσης. 
Μοριακή βελτίωση φυτών. Βελτίωση φυτών με τη γενετική μηχανική. 

Στόχοι Μαθήματος 
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 

• Να κατανούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη Βελτίωση Φυτών σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά των γενοτύπων, την αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας και τις 
μεθόδους αναπαραγωγής. 

• Να γνωρίζουν τις μεθόδους που ακολουθούνται για την αξιολόγηση και την επιλογή των 
επιθυμητών γενοτύπων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, τις 
δυσκολίες που συναντώνται για να επιτευχθεί αυτό και τις δυνατότητες που έχει η Βελτίωση 
Φυτών. 

• Να κατανοήσουν σε βάθος τις μεθόδους βελτίωσης έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν το 
καταλληλότερο για κάθε περίπτωση βελτιωτικό πρόγραμμα. 

• Να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους που ακολουθούνται για τη βελτίωση των 
γενούπων και τη δημιουργία ποικιλιών, να κάνουν ορθή εκτίμηση των μέσων που διαθέτουν 
ώστε να σχεδιάσουν ένα εφρμόσιμο και αποτελεσματικό πρόγραμμα βελτίωσης. 

• Να γνωρίζουν τις σύγχρονες εφαρμογές συμβατικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων στη 
Βελτίωση Φυτών. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει: 
 Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία που περιλαμβάνει:       
-Ερωτήσεις  ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη 
-Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή 
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 



 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση                                                 
 Αξιολόγηση των εργασιών στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων και γραπτή τελική εξέταση, 
Παρουσίαση 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Α., ΝΙΑΝΙΟΥ ΕΙΡ., ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Α. 2012 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ. ISBN: 978-960-357-103-
2. Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 

 ΦανουράκηςΝικ. 2005 Γενετική Βελτίωση Φυτών. ISBN: 978-960-411-540-2. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ 
& ΣΙΑ ΟΕ 

 Ρουπακιάς Δημήτριος 2010 Βελτίωση Φυτών. ISBN: 978-960-12-1972-1. University Studio Press 
Α.Ε.  

 Peter Russel 2013 iGENETICSΕΠΙΤΟΜΗΕΚΔΟΣΗ ISBN ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣΙ. 
ΜΠΑΣΔΡΑ&ΣΙΑΟ.Ε. 

 Ε. ΓΟΥΛΗ-ΒΑΒΔΙΝΟΥΔΗ, Μ. ΚΟΥΤΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ 2010. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΦΥΤΑ, ISBN: 978-960-357-093-6. Εκδ. Χριστίνα και 
Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:  

 Plant Breeding, Online ISSN: 1439-0523 
 Molecular Breeding, Springer 
 Euphytica, Springer 
 Genetic Resources and Crop Evolution, Online ISSN: 1573-5109 
 Frontiers in Plant science, ISSN: 1664-462X 
 Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, Online ISSN: 1479-263X 
 Diversity, ISSN: 1424-2818 
 Crop Breeding and Applied Biotechnology, ISSN: 1518-7853  
 Genetics and Molecular Research, ISSN: 1676-5680 

  



ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ 
Κωδικός: 600-193503 

Εξάμηνο: 5ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Σημασία της δενδροκομίας σε παγκόσμιο και Ελλαδικό επίπεδο. Μορφολογία των καρποφόρων 
δένδρων. Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις. Τρόποι πολλαπλασιασμού - Υποκείμενα. Επιλογή της θέσης 
της φυτείας οπωροφόρων δένδρων-Συστήματα φύτευσης. Καλλιέργεια του εδάφους - Λίπανση - 
Άρδευση. Τρόπος καρποφορίας - Κλάδεμα διαμόρφωσης και καρποφορίας. Αύξηση και αραίωμα 
καρπών. Κριτήρια συγκομιδής- Διαλογή - Συσκευασία και Συντήρηση των καρπών. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά  με τα οπωροφόρα δένδρα από άποψη δυνατότητας 
προσαρμογής τους στα διάφορα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα, τρόπου αύξησης και 
καρποφορίας, αναγνώριση όλων των οπωροφόρων δένδρων και των καρποφόρων οργάνων τους, 
πολλαπλασιασμού, κλαδέματος, άλλων καλλιεργητικών τεχνικών, τρόπου συγκομιδής και 
συντήρησης των καρπών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η άριστη ποσοτική και ποιοτική παραγωγή 
με τις μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 
ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (προφορική ή γραπτή) στην ύλη του υλοποιηθέντος εργαστηρίου.                                     

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Μιλτ. Δ. Βασιλακάκης, Γενική και Ειδική Δενδροκομία, Εκδ. Αγις-Σάββας Γαρταγάνης  2016, 
σελ. 1424 

2. Αλέξανδρος Παπαχατζής -Ελένη Καλορίζου, Γενική Δενδροκομία, Εκδ.Νικόλαος Ι. Ριζάκης 2010 
σελ. 180 

3. Θεριός Ι., Δημάση-Θεριού Κ., Γενική Δενδροκομία (Πολλαπλασιασμός και Υποκείμενα 
οπορωφόρων), Εκδ. Αγις-Σάββας Γαρταγάνης  2006, σελ. 476 

4. Ευάγγελος Σφακιωτάκης, Γενική Δενδροκομία, Εκδ. Γ. Μανουσάκη & Σία Ο.Ε.  2000, σελ. 414 



5. Ποντίκης Κωνσταντίνος Α., Γενική Δενδροκομία, Εκδ. UNIBOOKS IKE 1997, σελ. 528 
6. Σημειώσεις του διδάσκοντα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

1. HortScience, HortTechnology, Scientia Horticulturae, Acta Horticulturae, European J. of 
Horticultural Science 

  



ΣΙΤΗΡΑ - ΨΥΧΑΝΘΗ 
Κωδικός: 600-193504 

Εξάμηνο: 5Ο, 7o, 9o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Γενική περιγραφή των χειμερινών σιτηρών (βοτανική περιγραφή, αύξηση και ανάπτυξη,  
οικολογικές απαιτήσεις και  προσαρμοστικότητα, καλλιεργητική τεχνική).  Ειδική περιγραφή των 
χειμερινών σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε), εξάπλωση, οικονομική σημασία, 
μορφολογικά χαρακτηριστικά, αύξηση και ανάπτυξη, προσαρμοστικότητα και τεχνική της 
καλλιέργειας.  

Ειδική περιγραφή των ανοιξιάτικων σιτηρών (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, κεχρί), εξάπλωση, οικονομική 
σημασία, μορφολογικά χαρακτηριστικά, αύξηση και ανάπτυξη, προσαρμοστικότητα και τεχνική της 
καλλιέργειας. 

Γενική περιγραφή των καρποδοτικών ψυχανθών (συμβιωτική δέσμευση του αζώτου, σύσταση και 
θρεπτική αξία των προϊόντων των καρποδοτικών ψυχανθών).  

Ειδική περιγραφή των χειμερινών καρποδοτικών ψυχανθών (βίκος, μπιζέλι, κουκιά, φακή, ρεβίθι, 
λούπινα, ρόβι, λαθούρι), εξάπλωση, οικονομική σημασία, μορφολογικά χαρακτηριστικά, αύξηση 
και ανάπτυξη, προσαρμοστικότητα και τεχνική της καλλιέργειας. 

Ειδική περιγραφή των ανοιξιάτικων καρποδοτικών ψυχανθών (φασόλια, σόγια, αραχίδα), 
εξάπλωση, οικονομική σημασία, μορφολογικά χαρακτηριστικά, αύξηση και ανάπτυξη, 
προσαρμοστικότητα και τεχνική της καλλιέργειας. 

 

General description of winter cereals (botanical description, growth and development, ecological 
requirements and adaptability, cultivation technique). Special description of winter cereals (wheat, 
barley, oats, rye, triticale), distribution, economic importance, morphological characteristics, growth 
and development, adaptability and cultivation technique. 

Special description of spring cereals (corn, rice, sorghum, millet), distribution, economic importance, 
morphological characteristics, growth and development, adaptability and cultivation technique. 

General description of fruit legumes (symbiotic nitrogen binding, composition and nutritional value 
of fruit legume products). 

Special description of winter fruit legumes (vetch, pea, broad, beans, lentils, chickpeas, lupines, ervil 
or bitter vetch, grass pea), distribution, economic importance, morphological characteristics, growth 
and development, adaptability and cultivation technique. 

Special description of spring fruit legumes (beans, soybeans, peanuts), distribution, economic 
importance, morphological characteristics, growth and development, adaptability and cultivation 
technique. 



Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα εξετάζει τις γενικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της Γεωργίας και τις βασικές αρχές 
της καλλιέργειας των Χειμερινών Σιτηρών και Καρποδοτικών Ψυχανθών, Ανοιξιάτικων Σιτηρών και 
Καρποδοτικών Ψυχανθών.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει 
τις ικανότητες να:  

• Κατανοήσει γενικά την οικονομική σημασία, τη χρησιμότητα  και ειδικά τη σημασία των 
σιτηρών και των καρποδοτικών ψυχανθών στη ζωή του ανθρώπου. 

• Συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, να συμβάλει 
στην αύξηση της παραγωγής των σιτηρών και καρποδοτικών ψυχανθών  ελαχιστοποιώντας τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Να εξοικειωθεί με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των φυτών των σιτηρών και των 
καρποδοτικών ψυχανθών, με τις οικολογικές απαιτήσεις, την καλλιεργητική τεχνική και τη 
συντήρηση των προϊόντων των σιτηρών και των καρποδοτικών ψυχανθών. 

• Να αξιολογήσει τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση, 
ανάπτυξη και απόδοση των φυτών. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην αγγλική.  

Ι. Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (75%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
- Θέματα που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που απαιτούν κριτική σκέψη από το φοιτητή. 

και 

ΙΙ. Γραπτή εξέταση για το εργαστήριο (25%) που περιλαμβάνει: 

- αναγνώριση σπόρων, αναγνώριση φυτών,  
- Ερωτήσεις και ασκήσεις σχετικά με λίπανση των φυτών, την προετοιμασία του εδάφους και τη 

σπορά των  σιτηρών και καρποδοτικών ψυχανθών. 
- Δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις της θεωρίας έχουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν 

κανονικά τα εργαστήρια ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

• Παπακώστα - Τασοπούλου Δ. 2012 Ειδική Γεωργία - ΣΙΤΗΡΑ & ΨΥΧΑΝΘΗ. Κωδικός Βιβλίου 
στον Εύδοξο: 22766557, ISBN: 978-960-357-105-6, Εκδ. Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 

• Καραμάνος, Α.Ι. 1999. Τα σιτηρά των θερμών κλιμάτων (Αραβόσιτος, σόργο, ρύζι, κεχρί). 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 384 σελ. 

• Amarger, N. 2001. Rhizobiain the field. Advances in Agronomy 73:109-168 
• Acquaah G. 2001. Principles of crop production, Theory, Techniques, and Technology. Langston 

University, 460 pp. 
• Delorit,R.J., Greub, L.S. &Ahlgren, H.L., 1984. Crop production, Prentice - Hall.  
• Barsa A. and B., 1997. Mechanisms of environmental stress, in Plants, T & D. 



• Bewley,J.O&Black,M., 1982. Physiology & Biochemistry of seeds, in relation to 
germination.Springer -  Verlag Berlin 

• Martin,J.H., Leonard,W.E. &Stamp,D.L., 1976. Principles of field crop production  
• Mcmillan Publishing  Co., New York. 
• Taiz,L. & Zeiger E., 1991. Plant Physiology. Benjamin. USA 
• Αλιβιζάτος Μ.Β., "Η γεωργική Ελλάς και η Εξέλιξις της ".Ανατ. εκ του Δελτίου της Αγροτικής 

Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1939 
• Αναγνωστόπουλος Ν., "Σιτοκαλλιέργεια και σιταρέσκεια εν Ελλάδι", Εκδ. Ελληνικής Γεωργικής 

Εταιρίας, Αθήνα 1930  
• Βεργόπουλος Κ., "Το Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργίας.", 

Εξάντας, Αθήνα 1975. 
• Ευελπίδης Χ., "Η Γεωργία της Ελλάδος: Οικονομική και Κοινωνική Άποψις, εκδ. Ο Λόγος, Αθήνα 

1944. 
• Παπαδάκης Ι., "Η Γεωπονία ως επιστήμη και ως λειτούργημα", Τριπτόλεμος, τ. 1 (1994), σσ. 20-

27. 
• Βασιλάκογλου, Β. 2004. Ζιζάνια, αναγνώριση και αντιμετώπιση. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 

Αθήνα. 303 σελ. 
• Belton S. P. and J. R. N. Taylor. 2002. Pseudocereals and Less common Cereals. Springer editions 

269 pp.  
• Δαλιάνης, Κ. 1999. Ανοιξιάτικά σιτηρά. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 416 σελ. 
• Delorit, R.J., L. J. Greub and H. L. Ahlgren. 1984. Crop Production. Prentice-Hall, Inc., Englewood 

Gliffs, New Jersey. Fifth edidion. 768 pp. 
• Fageria, N.K., V.C. Baligar and C.A. Jones. 1997 Growth and mineral nutrition of field crops. 

MarcelDekker, Inc. NewYork. 476 pp. 
• Johnston, T. H. and Miller, M. D. 1973. Culture In: Rice in the United States: Varieties and 

Production, pp. 88-134, USDA Agric. Handb., Washington D.C. 
• Παπακώστα, Τ. Δ. 2001. Σημειώσεις Ειδικής Γεωργίας Ι (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά Φυτά). 

199 σελ. 
• Παπακώστα, Τ. Δ. 2005. Ειδική Γεωργία Ι (Τεύχος Β’), Ψυχανθή (Καρποδοτικά-Χορτοδοτικά). 

358 σελ. 
• Rooney, L. W., Earp, C. F. and Khan, M. N. 1982. Sorghum and millets. In: (I.A. Wolff, ed). CRC 

Handbook of Processing and Utilization in Agriculture. Vol. II. Part I, pp. 123-137. CRC Press, 
BocaRaton. 

• Smith W. C. and R. H. Dilday. 2002. Rice, Origin, History, Technology, and Production. 
Wileyeditions United states of America, 642 pp. 

  



ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 
Κωδικός: 600-193505 

Εξάμηνο: 5o 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
I. Διαιτητική αξία των λαχανικών. Τύποι λαχανοκομικών εκμεταλλεύσεων. Παράγοντες  που 
επηρεάζουν την παραγωγή των λαχανικών και τη βελτίωσή τους. 

ii. Εγκατάσταση του λαχανόκηπου (εκλογή θέσης, προετοιμασία του εδάφους, αμειψισπορά, 
συγκαλλιέργεια, πολλαπλασιασμός.) των λαχανικών σε σπορεία. 

iii. Μεταφύτευση. Σπορά επί τόπου. Καλλιεργητικές φροντίδες. Συγκομιδή – διαλογή -συσκευασία. 
Συντήρηση, Εμπορία.  

iv. Αρχές λειτουργίας θερμοκηπίων, χαμηλών σκέπαστρων. Κάλυψη εδάφους με πλαστικό. 
Ταξινόμηση λαχανικών. Βελτίωση λαχανικών φυτών. Έδαφος. Λίπανση. Άρδευση λαχανικών. 
Υδροπονία.  

v.  Ταξινόμηση όλων των λαχανοκομικών φυτών και μελέτη αυτών. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά  με τα λαχανοκομικά είδη,  με την διαδικασία 
παραγωγής λαχανικών από το στάδιο του σπόρου μέχρι και του τελικού προϊόντος και τα 
εξειδικευμένα στοιχεία καλλιέργειας των κυριωτέρωνλαχανοκομικών φυτών που καλλιεργούνται 
στη χώρα μας.  

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (προφορική ή γραπτή) στην ύλη του υλοποιηθέντος εργαστηρίου. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Σπάρτσης, Ν., 1977. Λαχανοκομία. ΥΠΕΠΘ, Αθήνα. 

Δημητράκης, Κ.,1983. Πρακτική Λαχανοκομία. Εκδόσεις Γρηγόρη Μπούρα. Αθήνα. 



SittaGiorgio, 1884. Λαχανικά και Φρούτα στο Θερμοκήπιο. Εκδοτική Αγροτεχνική, Αθήνα. 

Δημητράκης, Κ.,1985. Η Τομάτα. Εκδόσεις Γρηγόρη Μπούρα. Αθήνα. 

CiroCiufolini, 1Η έΚΔ./1985. Λαχανοκομία κηπευτική. Ψύχαλος Φίλιππος &σια εκδοτική ο.ε. 

Πορλίγγη, \.,1987. Βιολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 

Αρβανιτίδης, Α., 1998. Σημειώσεις Λαχανοκομίας Ι και ΙΙ, για τους φοιτητές της ΣΤΕΓ, ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκη. 

Α.Γ. Κανάκης 2003. Γενική Λαχανοκομία ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε 

Κοσμάς π. Παρασκευόπουλος, 1Η έΚΔ./2009. Σύγχρονη Λαχανοκομία. Ψύχαλος Φίλιππος &σια 
εκδοτική ο.ε 

Ελένη Καλορίζου ,  Αλέξανδρος Παπαχατζής 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ  Διαθέτης 
(Εκδότης) Νικόλαος Ι. Ριζάκης 

Μπλέτσος Φώτιος,  1η έκδ./2012.  Πρακτική Λαχανοκομία και Παραδοσιακές Ποικιλίες. 

Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία &Σια Ο.Ε. 

Σημειώσεις του διδάσκοντα.  



ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 
Κωδικός: 600-193601 

Εξάμηνο: 6ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Σχέσεις εδάφους-φυτού-νερού. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή σύγχρονων μεθόδων 
άρδευσης. Άρδευση με επιφανειακές μεθόδους. Άρδευση με καταιονισμό (Δίκτυο Εφαρμογής, 
Δίκτυο μεταφοράς). Άρδευση με σταγόνες (Αγωγοί εφαρμογής, Αγωγός τροφοδοσίας, Αγωγός 
μεταφοράς, υδρολιπαντήρες). Σχεδίαση αρδευτικού δικτύου. Βασικές αρχές στραγγίσεων 
γεωργικών εδαφών. Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού και σύνταξη διαγραμμάτων. 
Μέθοδοι προσδιορισμού της κορεσμένης υδραυλικής αγωγιμότητας στο πεδίο  (Augerholemethod, 
Guelphpermeameter). Υπολογισμός της ισαποχής  των στραγγιστικών αγωγών. Σχεδίαση 
στραγγιστικού δικτύου. 

Soil-plant-waterrelationships. Factors affecting the selection of irrigation methods. Surface irrigation. 
Sprinkler Irrigation. Drip irrigation. Guidelines for the design of Irrigation systems. Principles of 
agricultural land drainage. Measurements and mapping groundwater level variations. Field methods 
for measuring saturated hydraulic conductivity (Auger hole method, Guelph permeameter). 
Calculation of proper distance between drains. Guidelines for the design of drainage systems. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην κατανόηση από τους φοιτητές των υπολογιστικών 
μεθόδων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία αρδευτικώνκαι στραγγιστικών 
δικτύων. Οι θεματικές ενότητες αναλύονται διεξοδικά με την παρουσίαση αριθμητικών 
παραδειγμάτων.Δίνεταιιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/ηφοιτητής/τριαθα δύναται να αξιολογεί την 
καταλληλότητα μεθόδων άρδευσης σε διάφορες περιπτώσεις μελέτης, να σχεδιάζει μικρής 
κλίμακας αρδευτικά δίκτυα, να διενεργεί προκαταρκτικές εργασίες και μετρήσεις που απαιτούνται 
για τη χάραξη ενός στραγγιστικού δικτύου και να υπολογίζει την ενδεδειγμένη ισαποχή των 
στραγγιστικών αγωγών υπό συνθήκες σταθερής ή ασταθούς ροής. 

The aim of this course is to provide students with the fundamental knowledge, concerning 
computational methods related to the design and operation of irrigation and drainage networks. The 
topics are analyzed in detail by giving numerical examples. Particular emphasis is placed on linking 
theory with practice. 

Upon successful completion of this course, students will be able to evaluate the suitability of 
irrigation methods in various case studies, design a small-scale irrigation system, perform the 
preliminary measurements required to design a drainage system and calculate the appropriate 
distance between drains under steady or unsteady flow conditions.  



Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Burt, C., Clemmens, A., Bliesner, R., Merriam, J., Hardy, L., 2000. Selection of irrigation methods 
for agriculture. Committee Report / On-Farm Irrigation Committee of ASCE, pp. 129 

2. Cuenca, R., 1989. Irrigation system design: An Engineering approach. PrenticeHall, 
EnglewoodCliffs, NewJersey, pp. 552 

3. Lamm, F., Ayars, J.,  Nakayama F., 2007. Microirrigation for Crop Production: Design, Operation, 
and Management (Developments in Agricultural Engineering), Elsevier, pp.618 

4. Smedema, L., Vlotman, W., Rycroft, D., 2004.  Modern Land Drainage: Planning, Design and 
Management of Agricultural Drainage Systems. CRC Press, pp. 449 

5. Waller P., Yitayew, M. 2016. Irrigation and Drainage Engineering, Springer, pp.742 
6. Καραμούζης Δ., 2012. Στραγγίσεις εδαφών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Σελ. 508 
7. Κωνσταντινίδης Κ., 1985. Άρδευση και Συστήματα Αρδεύσεων. Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ. Σελ. 310 
8. Μπαμπίλης, Δ., 2004. Αρδευτικά Δίκτυα Πρασίνου. Εκδόσεις Σταμούλη. Σελ. 304 
9. Παπαμιχαήλ, Δ., Μπαμπατζιμόπουλος Χ., 2014. Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική. Εκδόσεις 

ΖΗΤΗ. Σελ. 550 
10. Τερζίδης, Γ., Καραμούζης Δ., 1986. Στραγγίσεις γεωργικών εδαφών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Σελ. 360 
11. Τερζίδης, Γ., Παπαζαφειρίου Ζ., 1997. Γεωργική Υδραυλική. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Σελ. 501 
12. Τζιμόπουλος Χ., 1994. Γεωργική Υδραυλική - Τόμος ΙΙ: Συλλογικά Αρδευτικά Δίκτυα με 

Καταιονισμό, Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Σελ. 263 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

1. Agricultural water Management (Elsevier)-http://www.journals.elsevier.com/agricultural-
water-management 

2. Irrigation & Drainage (John Wiley & Sons, Inc.)- http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 
10.1002/(ISSN)1531-0361 

3. Irrigation & Drainage Systems (Springer)- http://link.springer.com/journal/10795 
4. Irrigation Science (Springer)- http://link.springer.com/journal/271 
5. Journal of hydrology (Elsevier)- http://link.springer.com/journal/11269 
6. Journal of Irrigation and Drainage Engineering (ASCE)- http://ascelibrary.org/journal/jidedh 
7. Water Resources Management (Springer)- http://link.springer.com/journal/11269 



ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ 
Κωδικός: 600-193604 

Εξάμηνο: 6ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
α. Γιγαρτόκαρπα:  Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά 

β. Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Αμυγδαλιά, Κερασιά - Βυσσινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά. 

γ. Ακρόδρυα:  Φιστικιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Καστανιά 

δ. Διάφορα και μικρά οπωροφόρα: Μουσμουλιά, Συκιά, Ακτινιδιά, Ροδιά, Λωτός, Μαστιχόδενδρο, 
Φραγκοσυκιά, Τζιτζιφιά, Κρανιά,  Φράουλα, Σμέουρα, Βατόμουρα, Μύρτιλα, Ιπποφαές, Κράνμπερι. 

ε. Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Βοτρυόκαρπος (Grapefruit), Κουμκουάτ, 
Νεραντζιά, Λιμεττιά, Περγαμόντο, Κιτριά, Φράπα.  

στ. Τροπικά οπωροφόρα: Αβοκάντο, Μπανάνα, Ανανάς, Μάνγκο, Παπάγια, Χουρμαδιά, 
Φοινικόδενδρο, Καφεόδενδρο, Κακαόδενδρο, Φετζόγια. 

Περιεχόμενα: Βασικά στοιχεία των ανωτέρω οπωροφόρων και επίσης στα σπουδαιότερα από αυτά 
για την Ελλάδα,  καταγωγή - εξάπλωση, βοτανική ταξινόμηση, οικονομική σημασία - χρήσεις, 
απαιτήσεις σε κλίμα και έδαφος, πολλαπλασιασμός - υποκείμενα, εγκατάσταση φυτείας, Τρόπος 
καρποφορίας, κλάδεμα σχήματος και καρποφορίας, επικονίαση – γονιμοποίηση - αύξηση καρπού -  
ποικιλίες, λίπανση - άρδευση, φυτοπροστασία με έμφαση στις φυσιολογικές ανωμαλίες, κριτήρια 
συλλεκτικής ωριμότητας, συγκομιδή - συντήρηση. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποτελεί την συνέχεια του μαθήματος της Γενικής Δενδροκομίας και στους 
μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεταιη απόκτηση από τους φοιτητές  των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά  με την καλλιέργεια των οπωροφόρων που αναφέρεται παρακάτω 
στο περιεχόμενο του μαθήματος, δίνοντας έμφαση στις ειδικές απαιτήσεις τους ως προς τις 
καλλιεργητικές φροντίδες (διαχείριση εδάφους, λίπανση, κλάδεμα, αραίωμα καρπών, συγκομιδή), 
το κλίμα και το έδαφος, στη μελέτη του τρόπου καρποφορίας, επικονίασης και γονιμοποίησης, στα 
σπουδαιότερα υποκείμενα και ποικιλίες και στην οικονομική σημασία. 

Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ολοκληρωμένης γνώσης για τη 
λειτουργία του καλλιεργούμενου οπωροφόρου και τις απαραίτητες ορθές πρακτικές που πρέπει να 
εφαρμοστούν με σκοπό την ορθολογική φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή εδώδιμων καρπών. 

Αποτίμηση 



Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (προφορική ή γραπτή) στην ύλη του υλοποιηθέντος εργαστηρίου.                                     

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Βασιλακάκης Μιλτιάδης,  Μικρά Οπωροφόρα, Εκδ. Αγις-Σάββας Γαρταγάνης  2019, σελ. 725. 
2. Μιλτ. Δ. Βασιλακάκης, Γενική και Ειδική Δενδροκομία, Εκδ. Αγις-Σάββας Γαρταγάνης  2016, 

σελ. 1424 
3. Ι. Θεριός--Κ. Δημάση-Θεριού, Ειδική Δενδροκομία - Φυλλοβόλα Οπωροφόρα Δένδρα, Εκδ. 

Αγις-Σάββας Γαρταγάνης  2013, σελ. 844. 
4. Ευτύχιος Πρωτοπαπαδάκης, Τα εσπεριδοειδή, Εκδ. ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε. 

2010, σελ. 232 
5. Βασιλακάκης Μ., Θεριός Ι., Μαθήματα Ειδικής Δενδροκομίας-Φυλλοβόλα Οπωροφόρα 

Δένδρα, Εκδ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ 2008,  σελ. 346. 
6. Ποντίκης Κωνσταντίνος Α.,  Ειδική Δενδροκομία Τόμος Πρώτος – Μηλοειδή, Εκδ. UNIBOOKS ΙΚΕ 

2003, σελ.208.  
7. Ποντίκης Κωνσταντίνος Α., Ειδική Δενδροκομία τόμος δεύτερος,  Ακρόδρυα – Πυρηνόκαρπα - 

Λοιπά οπωροφόρα Εκδ. UNIBOOKS ΙΚΕ 1996, σελ. 496.    
8. Βασιλακάκης Μ., Θεριός Ι., Εσπεριδοειδή, Εκδ. Αγις-Σάββας Γαρταγάνης  1996, σελ. 295. 
9. Σημειώσεις του διδάσκοντα. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:  

1. HortScience, HortTechnology, Scientia Horticulturae, Acta Horticulturae, European J. of 
Horticultural Science  



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΠ) 
Κωδικός: 600-193605 

Εξάμηνο: 6o  

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες:4  

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή στην έρευνα. 
Βασικές αρχές, είδη, στοιχεία σχεδιασμού και στάδιαεπιστημονικής έρευνας. 
Τρόποι διάδοσης αποτελεσμάτων της έρευνας (διατριβή, επιστημονικό περιοδικό, συνέδριο κ.ά)..  
Κανόνες, δομή και περιεχόμενο προφορικής και γραπτής παρουσίασης.  
Σχεδιασμός ερευνητικής πρότασης (ατομικής ή ομαδικής). 
Ορισμός ερευνητικού ζητήματος. 
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 
Σκοπός και στόχοι έρευνας. 
Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις. 
Περιορισμοί έρευνας. 
Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. 
Μέθοδοι και εργαλεία έρευνας. 
Διεξαγωγή έρευνας και συλλογή δεδομένων. 
Αξιοπιστία και εγκυρότητα δεδομένων. 
Ανάλυση, επαλήθευση δεδομένων και έκθεση αποτελεσμάτων. 
Εξέταση της δυνατότητας γενίκευσης των ευρημάτων. 
Δημιουργία μιας υπόθεσης για περαιτέρω έρευνα. 
Συγγραφή και υποβολή ερευνητικής πρότασης. 
Παρουσίαση ερευνητικής πρότασης. 

Στόχοι Μαθήματος 
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η εισαγωγή στις βασικές αρχές έρευνας και στην 
επιστημονική ερευνητική διαδικασία, ο σχεδιασμός διαδικασίαςέρευνας, οι ερευνητικές μέθοδοι,  
και, τέλος, η συγγραφή και παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικής πρότασης. 

Το μάθημαστοχεύειστην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων 
σχετικών μετις αρχές, τους κανόνες, τη δομή, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα μέσα, 
τα υλικά και τις διαδικασίες διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση φοιτητών ολοκληρώνεται με: 



 Εργαστηριακή εξέταση - 100%(σύνταξη και δημόσια παρουσίαση επιστημονικής εργασίας). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Γαρεφαλάκης, Α., Κουτούπης, Α. &Πασσάς, Ι.(2020), Μεθοδολογία έρευνας για τη συγγραφή 
εργασιών και επιστημονικών μελετών, Κοζάνη: Αλέξανδρος Σ. Ι.Κ.Ε.[ISBN: 978-618-5440-05-3, 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94644368]. 

Δαφέρμος, Β.(2011), Κοινωνική Στατιστική & Μεθοδολογία Έρευνας με το SPSS, Θεσσαλονίκη: 
Ζήτη[ISBN: 978-960-456-279-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12583950]. 

ΣταλίκαςΑ. &Κυριάζος, Θ. (2019), Μεθοδολογία έρευνας & Στατιστική, Αθήνα: ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε[ISBN: 978-960-499-299-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86199866]. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

International Journal of Research Methodology. 

International Journal of Social Research Methodology. 

International Journal of Educational Research. 

Journal of Mixed Methods Research. 

International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM).  



ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193702 

Εξάμηνο: 7ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγή (ιστορία, σκοπός και αντικείμενο, σημασία), βασικές έννοιες φυτοπαθολογίας, 
συμπτωματολογία (συμπτώματα, σημεία) 
Γενικά για τις μεταδοτικές ασθένειες (σχέσεις παρασιτισμού, στάδια της ασθένειας, 
βιολογικές σχέσεις ξενιστού - παρασίτου, εξειδίκευση, μολυσματικότητα, παθογένεια των 
παρασίτων, ευπάθεια, αντοχή, ανοσία των φυτών, παθογένεση, επιδημιολογία), μύκητες 
(γενικά, αναπαραγωγή, ταξινόμηση, παθογένεση, ελευθέρωση και διασπορά των 
μολυσμάτων, επιλεγμένες ειδικές ασθένειες), βακτήρια (γενικά, ταξινόμηση των 
βακτηρίων, παθογένεση, επιδημιολογία), ιώσεις (γενικά, χαρακτηριστικά των γυτικών ιών, 
παθογένεση, μετάδοση των φυτικών ιών), ασθένειες παρόμοιες με ιώσεις (φυτοπλάσματα, 
ειδικά βακτήρια, άγνωστα αίτια), σπερματόφυτα παράσιτα (οροβάγχη, κουσκούτα, ιξός). 
Μη μεταδοτικές ασθένειες (γενικά, ακρότητες θερμοκρασίας, δυσμενείς συνθήκες 
υγρασίας, ελαττωματική ανόργανη θρέψη, φυτοτοξικές ουσίες) 
Κανόνες Κωχ, αρχές και μέθοδοι διαγνώσεως και καταπολεμήσεως 

Στόχοι Μαθήματος 
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν βασικές 
γνώσεις φυτοπαθολογίας, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να διαγνώσουν τα αίτια που προκαλούν τις 
ασθένειες (παρασιτικές και μη παρασιτικές) στα φυτά. 

Αποτίμηση 
Γλώσσα Αξιολόγησης = Ελληνικά 
Τρόπος Αξιολόγησης = Ενδιάμεσες Αξιολογήσεις, Γραπτή 
Εργασία, Γραπτές τελικές εξετάσεις με ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης, προφορική εξέταση 

Βιβλιογραφία 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Ελευθεριάδου, Φ., (2004) Γενική Φυτοπαθολογία. Τμήμα Εκδόσεων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
• Ηλιόπουλος, Α., (2004) Γενική Φυτοπαθολογία. Εκδοτικός Οίκος ΕΜΒΡΥΟ 
• Τζάμος, Ε., (2007) Φυτοπαθολογία. Εκδοτικός Οίκος Σταμούλης Α.Ε. 
• Γραβάνης, Φ., (2011) Γενική Φυτοπαθολογία, Εκδόσεις Ιων, ISBN: 978-960-508-005-1 



• Agrios, G.N., (2004) Plant Pathology. 5th Edition. Academic Press, Inc., San Diego, California. 
• Schumann, G., and Arcy, C., (2006) Essential Plant Pathology Textbook and CD-ROM. APS Press, 

St 
• Paul, Minnesota, USA 
• Trigiano, R.N., Windham, M.T., Windham, A.S., (2004) Plant Pathology Concepts and Laboratory 
• Exercises. CRC Press 
• Burchett, S., Burchett, S., (2018) Plant Pathology, 1st Edition, Garland Science, ISBN 

9780815344834  



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193703 

Εξάμηνο: 7ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 6 

Ύλη Μαθήματος 
Ι.       Στατιστικά και οικονομικά στοιχεία για την άμπελο. 
II. Μορφολογία – ανατομία. 
III. Στοιχεία φυσιολογίας, βλαστικός και αναπαραγωγικός κύκλος. 
IV. Κλίμα και έδαφος. 
V. Εγκατάσταση αμπελώνα. 
VI. Πολλαπλασιασμός και υποκείμενα της αμπέλου.  
VII. Κλαδεύματα χειμερινά (διαμόρφωσης και καρποφορίας) και θερινά   (βλαστολόγημα,  

κορυφολόγημα). 
VIII. Καλλιεργητικές φροντίδες (μεταχειρίσεις του εδάφους, λίπανση, άρδευση).  
IX. Ποικιλίες επιτραπέζιες, οινοποιήσιμες και σταφιδοποιϊας. 
X. Συγκομιδή, συντήρηση, φυτοπροστασία.  
XI. Μεταποίηση τυποποίηση & εμπορία. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου,  με την εκμάθηση των 
μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών της αμπέλου, όλων των καλλιεργητικών 
εργασιών από τη φύτευση  μέχρι τη συγκομιδή και τη μεταποίηση των σταφυλιών. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 
ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (προφορική ή γραπτή) στην ύλη του υλοποιηθέντος εργαστηρίου.                                     

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βλάχος Μ.Β (1994), Στοιχεία γενικής αμπελουργίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
σελ.200. 



Σταύρακας Δ. Ε., (1999), Μαθήματα γενικής Αμπελουργίας, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ, σελ. 
444. 

Ζαρμπούτης Γιάννης Β.,Τσιβεριώτου Μαρία Α. 2003. Στοιχεία αμπελουργίας και οινολογίας. 
Διαθέτης (Εκδότης) ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 

Νικολάου Ν. Α. (2011) Αμπελουργία, Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, σελ.272. 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 2011. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Εκδόσεις ΨΥΧΑΛΟΥ. 

ΜΑΝΟΛΗΣ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 2013. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. Εκδόσεις Εκδόσεις ΤΡΟΠΗ. 

Σημειώσεις του διδάσκοντα. 

KellerM., 2015. The Science of Grapevines – Anatomy and Physiology. Second Edition. Elsevier: 

Academic Press, Burlington, MA. 

Galet P., 2000. General viticulture (J. Smith Trans.), Oenoplurimedia, Chaintré, France. 

Winkler et al., 1995. General Viticulture, University of California Press. 

Di Michael G. Mullins, Alain Bouquet, Larry E. Williams, 1992. Biology of the Grapevine, Cambridge 

University Press. 

R. Smart and M. Robinson, 1991. Sunlight into Wine: A Handbook for Winegrape Canopy 
Management, 

Winetitles, Adelaide, Australia. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

American Journal of Enology and Viticulture 

Australian Journal of Grape and Wine Research 

Vitis 

Functional Plant Biology 

Acta Horticulturae 

HortScience 

Scientia Horticulturae  



ΓΕΝΙΚΗΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193704 

Εξάμηνο: 7ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Αναφορά σε αρθρόποδα,  Συστηματική εντόμων, Μορφολογία και αναγνώριση εντόμων,  
Ανατομία και φυσιολογία εντόμων,  Βιολογία και οικολογία εντόμων.  
Αναφορά σε άλλους επιβλαβείς ζωικούς εχθρούς, Μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων και άλλων 
εχθρών (χημική, βιολογική, ολοκληρωμένη και άλλες). 
Φυσικοί εχθροί εντόμων και εντομοπαθογόνοι μικροοργανισμοί. 
Έντομα και κλιματική αλλαγή. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να 
κατανοήσουν έννοιες που αφορούν στα έντομα, όπως, μορφολογία, βιολογία, ανατομία,  
φυσιολογία, ταξινόμηση, ηθολογία, προσδιορισμό, τροφικές προτιμήσεις,  εξάπλωση,  ανάπτυξη,   
εξέλιξη και φυσικούς εχθρούς.  Επίσης να κατανοήσουν τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των 
επιβλαβών εντόμων και εργαστηριακές τεχνικές. 

Αποτίμηση 
Ι. Για το θεωρητικό μέρος: Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις περιγραφής ή 
συντόμου απαντήσεως ή πολλαπλής επιλογής ή Σ-Λ ή συνδυασμό των παραπάνω, σε ύλη που 
βασίζεται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία. Εκτός της γραπτής, δύναται να γίνει και προφορική 
εξέταση. Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 70% στον τελικό βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος 
προαγώγιμος βαθμός 5). 

ΙΙ. Για το Εργαστηριακό μέρος: Εργαστηριακή εξέταση (ξεχωριστή από τη θεωρία) προφορική ή 
γραπτή ή και με τους δύο τρόπους και διαμορφώνεται από την εξέταση εργασίας (εντομολογική 
συλλογή) και εργαστηριακών ασκήσεων.  Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 30% στον τελικό 
βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός 5). 

Βιβλιογραφία 
ΒΙΒΛΙΑ –ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

- Τζανακάκης Μ. και Κωβαίος Δ. Εντομολογία. 2ηΈκδοση. 2018. University Studio Press. 
- Gullan P.J. and Cranston P.S. 2017. Τα Έντομα. Στοιχεία Εντομολογίας, Παρισιάνου Α.Ε. 



- VanEmden H.F. 2014. Γεωργική Εντομολογία. Επιμέλεια: Ν. Εμμανουήλ. Εκδόσεις Παρισιάνου 
Α.Ε. 

- Borror and DeLong 2005. Introduction to the Study of Insects. 7th Edition 
- Παπαδοπούλου Σ. 2017. Γενική και Ειδική Εντομολογία. Διδακτικές Σημειώσεις.  

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

- EPPO Bulletin  
- Handbook of Agricultural Entomology. Helmut van Emden, 2013. 
- Hagstrum, D.W., Subramanyam, B. 2006. Fundamentals of stored-product entomology.  



ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Κωδικός: 600-193803 

Εξάμηνο: 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Βασικές γνώσεις σχετικά με τον μηχανισμό αναπαραγωγής των φυτών και της δημιουργίας του 
σπόρου. Εγγενής και Αγενής αναπαραγωγή. Επικονίαση, γονιμοποίηση (αυτογονιμοποίηση – 
σταυρογονιμοποίηση), ασυμβίβαστο, το φαινόμενο της απόμιξης. Τεχνικές διασταυρώσεων σε 
διάφορα είδη γεωργικής σημασίας. Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου σε είδη γεωργική 
σημασίας. Ποιότητα παραγόμενου σπόρου (έλεγχος βιωσιμότητας των εμβρύων, βλαστική 
ικανότητα, φυτρωτική ικανότητα). Διατήρηση ποικιλιών. Παραγωγή πιστοποιημένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Έλεγχος, διακίνιση και νομοθεσία σποροπαραγωγής και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Λειτουργία και διαχείρηση του πολ/κου υλικού στις Τράπεζες 
Γενετικού Υλικού και στα Ελληνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας. 

Στόχοι Μαθήματος 
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: 

• Να κατανούν τις βασικές αρχές, τα στάδια και τη διαδικασία της παραγωγής πιστοποιημένου 
σπόρου των ποικιλιών και των υβριδίων και πολλαπλασιαστικού υλικού. 

• Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις μεθόδους για τον έλεγχο και τη διατήρηση της ποιότητας 
του παραγόμενου σπόρου (δειγματοληψία σπορομερίδας, βλαστική φυτωτική ικανότητα, 
βιωσιμότητα του σπόρου, αποθήκευση). 

• Να γνωρίζουν τους μηχανισμούς αναπαραγωγής των φυτών με βάση τη μορφολογία του 
άνθους και τους τρόπους αναπαραγωγής (εγγενής και αγενής) σε σχέση με το παραγόμενο 
πολλαπλασιστικό υλικό και να εφαρμόζουν στη πράξη διασταυρώσεις σε είδη με γεωργική 
σημασία. 

• Να γνωρίζουν σχετικά με τη διαχείρηση του πολλαπλασιστικού υλικού στα Ινστιτούτα 
Αγροτικής έρευνας, τη παραγωγή, τη διατήρηση και τη διακίνηση πιστοποιημένου και 
ταυτοποιημένου σπόρου και γενετικού υλικού. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
Ι. Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία:  
- Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
-Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή 



 
 ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση 
Αξιολόγηση των εργασιών στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων και γραπτή τελική εξέταση 
στην ύλη του εργαστηρίου, παρουσίαση, πρακτική 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Ευθυμιάδης, Π. 2015. Σποροπαραγωγή. Εκδόσεις Κυριακίδη. 
 Τσαυτάρης, Α., Κούτσικα-Σωτηρίου, Μ. 2011. Παραγωγή και Διακίνηση Σπόρων. Εκδόσεις 

Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 
 Ξυνιάς, Ι., Τοκατλίδης, Ι. 2013. Σποροπαραγωγή. Εκδ. Στυλιανός Βασιλειάδης. 
 Γουλή-Βαβδινούδη Ε., Κούτσικα-Σωτηρίου, Μ. 2010. Εγχειρίδιο στη τεχνική των 

διασταυρώσεων στα καλλιεργούμενα φυτά. Εκδ. Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

 Seed Science Research, ISSN: 0960-2585 
 Seed Science and Technology, https://www.seedtest.org/ 
 Field Crops Research, ISSN: 0378-4290 
 Plant Science, ISSN: 0168-9452 
 Bioresource Technology, ISSN: 0960-8524 
 European Journal of Agronomy, ISSN: 1161-0301  



ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 
Κωδικός: 600-193901  

Εξάμηνο: 9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4  

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
- Καταγωγή- Εξάπλωση της Ελαιοκαλλιέργειας  
- Βοτανικοί χαρακτήρες.  
- Ποικιλίες. 
-  Καρπόδεση.  
- Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις.  
- Πολλαπλασιασμός.  
- Επικονίαση, γονιμοποίηση. 
- Εγκατάσταση της καλλιέργειας. 
-  Καλλιεργητικές φροντίδες.  
- Οικονομικότητα της ελαιοκαλλιέργειας. 
- Συγκομιδή - Συσκευασία - Συντήρηση Βρώσιμου και Ελαιοποιήσιμου ελαιόκαρπου.  
- Εξαγωγή, εμπορία, ονομασία, τυποποίηση, διαιτητική αξία και αλλοιώσεις ελαιολάδου. 
- Απόβλητα ελαιουργείων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Στους μαθησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά  με την  Καταγωγή και εξάπλωση της Ελαιοκαλλιέργειας, την  
οικονομικότητα της καλλιέργειας, τις  Ποικιλίες και τους βοτανικούς  χαρακτήρες, την  ανθοφορία, 
επικονίαση,  γονιμοποίηση και καρπόδεση, τις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, τον πολλαπλασιασμό, 
την  εγκατάσταση  Ελαιώνα, τις  καλλιεργητικές φροντίδες, τη συγκομιδή - συσκευασία και 
συντήρηση Βρώσιμου και Ελαιοποιήσιμου ελαιόκαρπου. Την εξαγωγή, εμπορία, ονομασία, 
τυποποίηση, διαιτητική αξία και αλλοιώσεις του ελαιολάδου 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 
ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (προφορική ή γραπτή) στην ύλη του υλοποιηθέντος εργαστηρίου.                                     

Βιβλιογραφία 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Τσάκνης Ιωάννης, Τεχνολογία - Ποιότητα Λιπών και Λαδιών, Εκδ.  Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2018, 
σελ. 336 

2. Απόστολος Κυριτσάκης, Ελαιόλαδο. Εκδ. COPYCITY Ι.Κ.Ε.Α., 2017 Σελ. 704. 
3. Μιλτ. Δ. Βασιλακάκης, Γενική και Ειδική Δενδροκομία, Εκδ. Αγις-Σάββας Γαρταγάνης  2016, 

σελ. 1424 
4. Adriano del Fabro, ΗΕλιά, Εκδ. ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε., 2009, σελ. 104 
5. Θεριός Ιωάννης,  Ελαιοκομία, Εκδ. Αγις-Σάββας Γαρταγάνης 2007. Σελίδες 528 
6. Ζαρταλούδης Δ. Ζώης, Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών της Ελιάς,  Εκδ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

ΦΩΤΕΙΝΗ, 2006,  σελ. 288 
7. Ποντίκης Κωνσταντίνος Α., Ειδική Δενδροκομία-Ελαιοκομία τόμος τρίτος Εκδ. UNIBOOKS 2000, 

σελ. 268 
8. Richard Fooks, Το Βιβλίο της Ελιάς, Εκδ. ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε., 1998. σελ. 

224 
9. Σημειώσεις του διδάσκοντα. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. HortScience, HortTechnology, Scientia Horticulturae, Acta Horticulturae, European J. of 
Horticultural Science  



ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193007 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο,9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ο υδρολογικός κύκλος. Μορφές κατακρημνισμάτων και όργανα μέτρησης.  Στατιστική ανάλυση 
υδρολογικών δεδομένων. Σχέσεις έντασης-διάρκειας και συχνότητας βροχών. Ανάλυση συχνότητας 
ακραίων υδρολογικών συμβάντων (πλημμυρών, ξηρασίας). Εξάτμιση και διαπνοή. Διήθηση και 
επαναπλήρωση. Λεκάνες απορροής και υδατικό ισοζύγιο. Εκτίμηση απορροών, 
μοναδιαίουδρογράφημα, συνθετικά υδρογραφήματα. Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού. Έργα 
αξιοποίησης υδατικών πόρων. 

Hydrologiccycle. Precipitationtypesandinstrumentsforhydrologicmeasurements. Statistical analysis 
of hydrological data. Rainfall intensity–duration–frequency relationship. Frequency analysis of 
extreme hydrological events (floods, droughts). Evaporation and transpiration. Infiltration and 
recharge. Watershed water balance. Runoff prediction, Unit hydrograph, Synthetic hydrographs. 
Waterqualitycharacteristics. Projectsutilizingwaterresources. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών 
υδρολογικών εννοιών και της σημασίας της Υδρολογίας στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών 
πόρων, των υδρολογικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο λεκάνης απορροής, των 
χαρακτηριστικών συνιστωσών του υδρολογικού κύκλου (Κατακρημνίσματα, Διήθηση, 
Εξατμισοδιαπνοή, Απορροή), την ανάλυση των υδρογραφημάτων και την εκτίμηση του υδατικού 
ισοζυγίου. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται 
μετρήσεις Υδρολογικών παραμέτρων, να εφαρμόζει τις μεθόδους εκτίμησης των παροχών αιχμής, 
εξατμισοδιαπνοής, απορροών, και πλημμυρών καθώς και τη στατιστική ανάλυση ακραίων 
υδρολογικών συμβάντων. 

The aim of this course is to provide students with the fundamental knowledge, concerning: the basic 
hydrological concepts and the importance of hydrology for the integrated water resources 
management, the hydrological processes taking place at a watershed level, the characteristic 
components of Hydrologic Cycle (precipitation, infiltration, evapotranspiration, runoff), analysis of 
hydrographs, and the water balance estimation. 

Upon successful completion of this course, students will be able to process hydrological data, apply 
methods for estimating peak flow rates, evapotranspiration, runoff, flooding, and apply statistical 
methods to analyze extreme hydrological events. 



Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Chow V. T., Maidment D. R. and Mays L. W. 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill International 
Book Company, N.Y., U.S.A. 

2. Gupta, R., 2017. Hydrology & Hydraulic Systems. Waveland Press, Inc., pp.888 
3. Serrano, S., 2010. Hydrology for engineers, geologists, and environmental professionals, 

Hydroscience Inc., pp.452. 
4. Subramanya, K., 2008. Engineering hydrology, Tata McGraw-Hill Publish. Comp. Limit., pp. 434. 
5. Viessman, W., Lewis, G., 2011. Introduction to hydrology, 5ed., Pearson Education. 
6. Κωτσόπουλος Σ., 2006. Υδρολογία, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα, 220 σελ. 
7. Μιμίκου Μ., Μπαλτάς Ε., 2012. Τεχνική Υδρολογία. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. 
8. Παπαμιχαήλ Δ., 2004. Τεχνική υδρολογία επιφανειακών υδάτων, Εκδόσεις Γιαχούδη, σελ. 394. 
9. Τσακίρης Γ., 2009. Υδατικοί Πόροι ΙΙ: Εφαρμογές Τεχνικής Υδρολογίας, Εκδόσεις Συμμετρία. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

1. Hydrological Processes,  https://onlinelibrary.wiley.com/journal /10991085 
2. Hydrological Sciences Journal, https://www.tandfonline.com/loi/thsj20 
3. Hydrology and earth system sciences, https://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net  

/index.html 
4. Hydrology research, https://iwaponline.com/hr 
5. International Journal of Hydrology, https://medcraveonline.com/IJH/ 
6. Journal of hydrologic Engineering (ASCE) - https://ascelibrary.org/journal/jhyeff 
7. Journal of hydrology (Elsevier)- http://link.springer.com/journal/11269 
8. Water Resources Management (Springer)- http://link.springer.com/journal/11269 



ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-190504 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο,9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 5 

Ύλη Μαθήματος 
Έννοια του κόστους παραγωγής. Σημασία της γνώσης του κόστους παραγωγής. Διάκριση κόστους 
παραγωγής-κατηγορίες κόστους. Νεκρό σημείο –άριστο επίπεδο παραγωγής. Στοιχεία του κόστους 
παραγωγής και τρόποι υπολογισμού ή εκτίμησης. Διακρίσεις των στοιχείων του κόστους. Έννοια και 
προϋποθέσεις κοστολόγησης. Δυσκολίες υπολογισμού του κόστους παραγωγής . Μέθοδοι 
καταμερισμού γενικών δαπανών. Αρχές κοστολόγησης. Τρόποι υπολογισμού του κόστους 
παραγωγής. Ανάλυση του κόστους παραγωγής. Κόστος εργασίας γεωργικών μηχανημάτων. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των φοιτητών να υπολογίζουν το κόστος χρήσης των συντελεστών παραγωγής, τη 
διαμόρφωση των συνολικών δαπανών παραγωγής, να εφαρμόζουν μεθόδους αποτίμησης  της 
πραγματικής αξίας των γεωργικών προϊόντων και να προβαίνουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις για 
τη μείωση του. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητέςαναμένεται να είναι ικανοί να αναλύουν 
τα στοιχεία του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και να εφαρμόζουν τους τρόπους 
υπολογισμού ή εκτίμησης στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία 
που ακολουθείται προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος παραγωγής όλων των γεωργικών 
προϊόντων καθώς και να εφαρμόζουν τις μεθόδους υπολογισμού ή εκτίμησης του κόστους 
λειτουργίας των γεωργικών μηχανημάτων. 

Αποτίμηση 
Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει ερωτήσεις στη  

Θεωρία (Διαλέξεις) και στις Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

Ο τελικός  βαθμός διαμορφώνεται από: 

• Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει: 
• Δοκίμια πολλαπλής επιλογής  
• Ερωτήσεις Σωστού –Λάθους  
• Ερωτήσεις, Ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης  

• Προαιρετικά εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογιζόμενα μέχρι 
30% του τελικού βαθμού των γραπτών εξετάσεων. 

 



Βιβλιογραφία 
Ahearn C.  Mary and  Utpal Vasavada (1992). “Costs and Returns for Agricultural Commodities” 
Advances in Concepts and Measurement Westview Press.  

Αποστολόπουλος Κ., Καλδής Π.,  Γαλάτουλας Ι., (2010).«Αγροτική Οικονομική Κόστος-Οικονομικό 
Αποτέλεσμα-Ανταγωνιστικότητα»ΕκδόσειςΕλληνοεκδοτική. 

Κιτσοπανίδης Γεώργιος Ι., (2007), «Γεωργική Λογιστική και Εκτιμητική- Αρχές και Εφαρμογές. Με 
αριθμητικό παράδειγμα λογιστικής παρακολούθησης και τεχνικοοικονομικής ανάλυσης γεωργικής 
εκμετάλλευσης», Εκδόσεις ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη. 

Κιτσοπανίδης Γ., Καμενίδης Χ, (2003), «Αγροτική Οικονομική», Εκδόσεις Ζήτη,Θεσσαλονίκη. 

Κουτογλίδη, Χ. (2004). Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικό κέντρο 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

Μαρτίκα –Βακιρτζή Μ. & Δημητριάδου Ε. (2007), «Λογιστική Παρακολούθηση Τύπων Αγροτικών  
Εκμεταλλεύσεων»,  Εκδόσεις Γράφημα,  Θεσσαλονίκη.  

Παπαναγιώτου Ε. (2008), «Οικονομική ζωικής παραγωγής», Εκδόσεις Γράφημα,  Θεσσαλονίκη.  

Παπαναγιώτου Ε.(2010),«Οικονομική παραγωγής γεωργικών προϊόντων», Εκδόσεις Γράφημα,  
Θεσσαλονίκη.  

Τσουκαλάς Σ., (2010), « Γεωργική Λογιστική» Εκδόσεις Στοχαστής,  Αθήνα. 

Φίλιος Β. (2007), «Ο Οικονομικός Λογισμός των Γεωργικών – Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων και 
των Αγροτοβιομηχανικών Συνεταιρισμών», Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ.  



ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-193011 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο,9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Οικονομική σημασία της μετασυλλεκτικής μεταχείρισης των αγροτικών  προϊόντων. Απώλειες κατά 
τη μετασυλλεκτική μεταχείρισή τους. Κριτήρια συλλεκτικής ωριμότητας. 

• Χειρισμοί μετά τη συγκομιδή–προετοιμασία για την αγορά–διαλογή–συσκευασία. 
• Κριτήρια ποιότητας. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. 

Εκτίμηση της ποιότητας. Τρόποι επεξεργασίας και μεταποίησης  των αγροτικών προϊόντων. 
Τεχνικές για ενσίρωση των βλαστικών μερών, βιοχημικές και θρεπτικές αλλαγές κατά την 
αποθήκευση και διατήρηση των συγκομιζόμενων προϊόντων. 

• Το αιθυλένιο και ο ρόλος του στις μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις. Συντήρηση σε συνθήκες 
περιβάλλοντος, κοινή ψύξη και ελεγχόμενη ή τροποποιημένη ατμόσφαιρα. Διαπνοή, απώλεια 
βάρους. Μεταφορές αγροτικών προϊόντων.  

• Φυσιολογικές ανωμαλίες σε σχέση με προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις. 
Προστασία των αγροτικών προϊόντων μετασυλλεκτικά από μυκητολογικές, βακτηριολογικές 
και εντομολογικές προσβολές,  με έμφαση στις βιολογικές μεθόδους αντιμετώπισής τους. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στo να κατανοήσει ο φοιτητής τη σημαντικότητα του ρόλου που 
διαδραματίζουν, πέρα από τους προσυλλεκτικούς παράγοντες (ποικιλία, καλλιεργητικές φροντίδες, 
περιβάλλον), οι μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις και η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας, για τη 
διατήρηση της ποιότητας και τη μείωση των μετασυλλεκτικών απωλειών των αγροτικών προϊόντων 
από το στάδιο της συγκομιδής μέχρι την κατανάλωση. Παράλληλα θα είναι σε θέση με τη χρήση της 
τεχνολογίας, να κρίνουν και να υιοθετούν νέες τεχνικές. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:  
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση:  
-  Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
-  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
 
ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (γραπτή εξέταση στην ύλη του εργαστηρίου). 



Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Βασιλακάκης Μ.Δ. 2006. Μετασυλλεκτική Φυσιολογία Μεταχείριση Οπωροκηπευτικών και 
Τεχνολογία. Διαιτητική αξία οπωροκηπευτικών, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, σελ. 586  

2. Σφακιωτάκης, Ε. Μ. 1995. Μετασυλλεκτική φυσιολογία και Τεχνολογία Νωπών 
Οπωροκηπευτικών Προϊόντων. TypoMAN, Θεσσαλονίκη. Σελ. 381. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:  

1. Postharvesttechnologyofhorticulturalcrops 
2. Fruit quality  
3. Postharvest.  
4. Food Science and Technology 
5. Postharvest Biology andtechnology 
6. International Journal of Food Sciences and Nutrition  



ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-193012 

Εξάμηνο: 5ο, 7ο,9ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Εισαγωγικές έννοιες. Συγκομιδή: χειμερινών σιτηρών, αραβοσίτου, ψυχανθών και ελαιοδοτικών 
φυτών, χορτοδοτικών φυτών, βάμβακος, ζαχαροτεύτλων, πατάτας. 

Basic knowledge in Harvesting agricultural products: Winter cereals, maize, legumes and oilseed 
crops, lawn mowers, cotton, sugar beets, potatoes. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα θα συμβάλλει στην επικαιροποίηση και διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών στη 
μηχανική συγκομιδή των γεωργικών προϊόντων. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητέςαναμένεται να αναπτύξουν ικανότητες 
εφαρμογής των γνώσεών τους σε πραγματικές συνθήκες προτείνοντας στοχευόμενες λύσεις για την 
επιλογή και χρήση κατάλληλων μηχανημάτων συγκομιδής στις σύγχρονες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα γεωργικής μηχανολογίας που 
σχετίζονται με τα συστήματα συγκομιδής γεωργικών προϊόντων. Να κατανοήσουν τη συγκρότηση, 
λειτουργία και τη χρήση με ασφάλεια των σύγχρονων μηχανημάτων συγκομιδής που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Να κατανοήσουν τις ανάγκες της ίδιας της 
διαδικασίας της συγκομιδής για κάθε καλλιέργεια ξεχωριστά, ούτος ώστε να είναι σε θέση να 
επιλέξουν ή να προσαρμόσουν ήδη υπάρχοντα μηχανήματα συγκομιδής στις καλλιέργειες. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην Αγγλική. 

Γραπτή τελική εξέταση (100%)  που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, πολλαπλής 
επιλογής, σύνθεσης γνώσεων των Διαλέξεων. 

Τα κριτήρια και οι βαθμοί αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος. 

Βιβλιογραφία 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 



1. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2003, Μηχανική Συγκομιδή Γεωργικών Προϊόντων. ΕκδόσειςΓιαχούδη 
2. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2011, Γεωργικοί Ελκυστήρες. Εκδόσεις Γιαχούδη. 
3. Τσατσαρέλης Κ.Α, 2000, Αρχές μηχανικής κατεργασίας του εδάφους και σποράς. Εκδόσεις 

Γιαχούδη 
4. Cuplin C., 1992, Farm machinery. Oxford Blackwell Scientific Publications, London.  
5. Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.) - http://egme.gr/ 
6. American_Society_of_Agricultural_Engineers (A.S.A.E.) – 

https://elibrary.asabe.org/toc_landing.asp?conf=t1 
7. Biosystems Engineering –http://www.journals.elsevier.com/biosystems-engineering 

  



ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193014 

Εξάμηνο: 6o, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Γενικά περί ακάρεων. Ταξινόμηση, Μορφολογία, Τροφικές προτιμήσεις, Γεωγραφική εξάπλωση. 
Ζημίες που προκαλούνται σε φυτά, άνθρωπο και ζώα από φυτοφάγα, αρπακτικά και παρασιτικά 
είδη. Φυσικοί εχθροί, Συστήματα, Ανάπτυξη και εξέλιξη ακάρεων. Μέθοδοι και μέτρα 
αντιμετώπισης ακάρεων. 

Introduction and Identification of acari, morphological description, hosts, geographical distribution.  
Damages caused by harmful mites that attack plants, human and animals. Control of the above 
mites, with chemical, biological and integrated methods.  Application of innovativemethods of 
treatment. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην κατανόηση από τους φοιτητές εννοιών που 
αφορούν στα ακάρεα όπως,  μορφολογία,  ανατομία,  τροφικές προτιμήσεις,  εξάπλωση,  
συστήματα,  ανάπτυξη,   εξέλιξη.  Επίσης φυτοφάγα, αρπακτικά και παρασιτικά είδη,  μέθοδοι και 
μέσα αντιμετώπισης ακάρεων. Φυσικοίεχθροί.  

The aim of this course is to provide students with the knowledge, concerning the problems that 
appear from harmful mites on plant species, human and animals. Upon successful completion of the 
course, students will be able to distinguish the Identification of mites, geographical distribution, 
morphological description, classification, hosts, and damage caused by harmful acari that attack on 
different species. Also they can use the suitable control against the above mites. 

Αποτίμηση 
Ι. Για το θεωρητικό μέρος: Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις περιγραφής ή 
συντόμου απαντήσεως ή πολλαπλής επιλογής ή Σ-Λ ή συνδυασμό των παραπάνω, σε ύλη που 
βασίζεται στην προτεινόμενη βιβλιογραφία και σε βιβλία και σημειώσεις που διατίθενται έντυπα, 
ηλεκτρονικά και μέσω βιβλιοθήκης. Εκτός της γραπτής, δύναται να γίνει και προφορική εξέταση. Η 
βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 70% στον τελικό βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος προαγώγιμος 
βαθμός 5). 

ΙΙ. Για το Εργαστηριακό μέρος: Εργαστηριακή εξέταση (ξεχωριστή από τη θεωρία) προφορική ή 
γραπτή ή και με τους δύο τρόπους και διαμορφώνεται από την εξέταση εργασίας (συλλογή 
ακάρεων και προσβολών) και εργαστηριακών ασκήσεων.  Η βαθμολογία αυτή συμμετέχει κατά 30% 
στον τελικό βαθμό του μαθήματος (ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός 5). 



Βιβλιογραφία 
ΒΙΒΛΙΑ 

- Ακαρολογία Δ. Κωβαίος 2010.  
- Agricultural Acarology: Introduction to Integrated Mite Management. Marjorie A. Hoy. 2011. 
- Agricultural Acarology. B S Chhillar; Rachna Gulati and Praduman Bhatnagar. 2009. 
-A Manual of Acarology. G. W. Krantz and, D. Walter 2009. 
- Hagstrum, D.W., Subramanyam, B. 2006. Fundamentals of stored-product entomology.  

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

- Experimental and Applied Acarology https://link.springer.com/journal/10493 
- International Journal of Acarology https://www.tandfonline.com/toc/taca20/current 
- Experimental and Applied Acarology https://link.springer.com/journal/10493 
-Journal of Entomological and Acarological Research  

https://www.pagepressjournals.org/index.php/jear/index 
- EPPO Bulletin  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652338 
- Hellenic Plant Protection Journal https://content.sciendo.com/view/journals/hppj/hppj-

overview.xml  
- Journal of  Pest Science https://link.springer.com/journal/10340 
- Crop Protection https://www.journals.elsevier.com/crop-protection 
- Journal of Stored Product Research https://www.journals.elsevier.com/journal-of-stored-products-

research 
- IOBC proceedings http://www.iobc-wprs.org/pub/bulletins/ 
- Biotechnology & Biotechnological Equipment https://www.tandfonline.com/loi/tbeq20 

  



ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ 
Κωδικός: 600-193015 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
1. Εισαγωγή ιστορικά δεδομένα –Μέθοδοι περιγραφής και ταξινόμησης της αμπέλου.  
2. Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά – Αμπελογραφικοί κώδικες του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου 

και Οίνου (OIV).  
3. Συστηματική κατάταξη των αμπέλων – Οικογένεια Vitaceae.  
4. ΥπογένηVitis και Muscadinia.  
5. Αμερικάνικα, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά είδη της αμπέλου και η συμβολή τους στη βελτίωση της 

αμπέλου, την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας και των ασθενειών.  
6. Ταξινόμηση των ποικιλιών της αμπέλου και νομοθεσία.  
7. Υποκείμενα της αμπέλου - Ποικιλίες των ειδών VitisRiparia και VitisRupestris.  
8. Υβρίδια των ειδών VitisRiparia και VitisBerlandieri.  
9. Υβρίδια των ειδών VitisBerlandieri και VitisRupestris -Ευρωπαικο – αμερικάνικα και σύνθετα.  
10. Δια- ειδικά υβρίδια - Κατ’ ευθείαν παραγωγά.  
11. Επιτραπέζιες ποικιλίες παραγωγής.  
12. Ζώνες καλλιέργειας ποικιλιών οινοποιίας και παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης.  
13. Ποικιλίες οινοποιίας ξενικής προέλευσης 

Στόχοι Μαθήματος 
Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  σχετικά  με τους κυριότερους βιοτύπους της αμπέλου, οι 
οποίοι απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο και προορίζονται για την παραγωγή αμπελοοινικών 
προϊόντων, καθώς επίσης και τα διάφορα είδη της οικογένειας των αμπελιδών (Vitaceae), τα οποία 
εμπλέκονται έμμεσα στην καλλιέργεια της αμπέλου. Συμπληρώνει τις γνώσεις που αφορούν το 
γενικότερο γνωστικό αντικείμενο της Αμπελουργίας με τις μεθόδους διάκρισης και ταυτοποίησης 
των διαφόρων βιοτύπων της αμπέλου σύμφωνα με τους κώδικες του Διεθνούς Οργανισμού 
Αμπέλου και Οίνου (Ο I V) και τη χρησιμοποίηση μοριακών δεικτών, αλλά και με τις ιδιότητες των 
διαφόρων υποκειμένων και ποικιλιών παραγωγής. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 



 
ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (προφορική ή γραπτή) στην ύλη του υλοποιηθέντος εργαστηρίου.                                     

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Μανόλης Ν. Σταυρακάκης, ΕΝΑ/2015. Αμπελογραφία, Εκδ. Άννα Κατσουλλάκη. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ν., 1/2012. Αμπελογραφία, Εκδ. Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. 

Σταύρακας Δημήτριος, 2η έκδ./2010. Αμπελογραφία, Εκδ. Ζήτη Πελαγία &Σια Ι.Κ.Ε. 

Σημειώσεις Διδάσκοντα 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

American Journal of Enology and Viticulture 

Australian Journal of Grape and Wine research 

Vitis 

Journal of the Science of Food and Agriculture 

Acta Horticulturae 

HortScience 

Scientia Horticulturae  



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΕΔΑΦΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Κωδικός: 600-193018 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Γενικές αρχές ορθολογικής διαχείρισης των εδαφικών πόρων. Προβληματικά εδάφη (όξινα και 
ασβεστούχα εδάφη, αλατούχα, νατριωμένα, αλατούχα – νατριωμένα εδάφη - πρακτικές μέθοδοι 
βελτίωσής και διαχείρισής τους). Το πρόβλημα της διάβρωσης των εδαφών και το φαινόμενο της 
ερημοποίησης – μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο ρόλος της οργανικής ουσίας στην 
παραγωγικότητα των εδαφών – πρακτικές για την αύξηση της περιεκτικότητας των εδαφών σε 
οργανική ουσία. Συμπίεση του εδάφους από τη χρήση γεωργικών οχημάτων και μηχανημάτων και 
μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου. Το πρόβλημα της στεγανοποίησης των εδαφών και 
πρακτικές εφαρμογές για τον περιορισμό της επιφανειακής απορροής. Ρύπανση εδάφους (ορισμοί, 
βιομηχανικά, αστικά και αγροτικά απόβλητα, τρόποι διάθεσης αυτών των αποβλήτων στο έδαφος, 
τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων από τη μη ορθολογική διάθεση στο έδαφος, βαρέα 
μέταλλα, οργανικοί ρύποι). Ποιότητα του νερού άρδευσης. Εργαστηριακές ασκήσεις: φαινομενική 
πυκνότητα του εδάφουςκαι πορώδες, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, βελτίωση όξινων και 
νατριωμένων εδαφών, εκτίμηση της απώλειας εδάφους λόγω διάβρωσης, ανάλυση και αξιολόγηση 
νερών άρδευσης. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της ορθολογικής διαχείρισης των εδαφικών 
πόρων, μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών σε θέματα προβληματικών και 
υποβαθμισμένων εδαφών που προκύπτουν κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με στόχο 
την βελτίωσή τους και την απόδοσή τους στην καλλιέργεια. Με τη θεωρία, αλλά και το 
εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να συνδυάζουν τις βασικές 
εδαφολογικές ιδιότητες για την κατανόηση των ιδιοτήτων των προβληματικών (όξινα, ασβεστούχα, 
αλατούχα, αλατούχα – νατριωμένα και νατριωμένα) και υποβαθμισμένων (συμπιεσμένα, 
διαβρωμένα, ρυπασμένα) εδαφών, να κατανοήσουν τις διεργασίες σχηματισμού τους, να 
προτείνουν λύσεις και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα και τις κατάλληλες τεχνικές για τη 
βελτίωση και την αξιοποίησή τους. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει: 
Γραπτή τελική εξέταση στη θεωρία και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος με: 
 
- Ερωτήσεις (σύντομης) ανάπτυξης. 
- Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 



- Επίλυση ασκήσεων. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σινάνης Κ., 2018. Έδαφος - Διαχείριση - Περιβάλλον, Εκδόσεις Ψύχαλου 
2. Brady N.C., Weil R.R. 2015. Εδαφολογία - Η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών. Εκδόσεις 

Έμβρυο 
3. Κουκουλάκης, Π. και Παπαδόπουλος, Α. 2007. Τα Προβληματικά εδάφη και η Βελτίωσή τους. 

Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 
4. Μισοπολινός, Ν. 1991. Προβληματικά εδάφη. Εκδόσεις Γιαχούδη – Γιαπούλη. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:  

1. Land Degradation and Development 
2. International Soil and Water Conservation Research 
3. Soil Use and Management 
4. Journal of Soils and Water Conservation 
5. Plant, Soil and Environment 
6. Environmental Earth Sciences 
7. Soil and Sediment Contamination 
8. Applied and Environmental Soil Science 
9. Science of Total Environment κ.ά. 
 

  



ΕΙΔΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός: 600-193019 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Γενικά, περιγράφονται τα 240 σημαντικότερα και ευρέως απαντώμενα είδη ζιζανίων της χώρας μας, 
καθώς και τη χημική αντιμετώπιση τους στα σημαντικότερα καλλιεργούμενα φυτά. Η περιγραφή 
δίνεται για κάθε ζιζάνιο και περιλαμβάνει το σύνολο των μορφολογικών χαρακτηριστικών του και 
πλαισιώνεται από πλούσιο έγχρωμο φωτογραφικό υλικό που κάνει εύκολη την αναγνώριση των 
ζιζανίων, ανεξάρτητα από το στάδιο αναπτύξεως στο οποίο βρίσκονται και την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή τους. Αναφέρονται στοιχεία των οικολογικών απαιτήσεων και του βιολογικού κύκλου 
κάθε ζιζανίου, καθώς και οι διάφορες τοπωνυμίες και τα συνώνυμα τους.  Επίσης, παρουσιάζεται 
ένα χρήσιμο ευρετήριο και μία σύντομη κλείδα προσδιορισμού των ζιζανίων με βάση τα κυριότερα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά (κοτυληδόνες, σχήμα φύλλων, ωτίδια, γλωσσίδιο, ταξιανθία).   
Επιπλέον, περιγράφεται γενικά ο μηχανισμός και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων, ενώ αναλυτικά 
η χημική καταπολέμηση ζιζανίων στα σημαντικότερα καλλιεργούμενα φυτά. Ειδικότερα, 
περιγράφονται τα σκευάσματα και δόσεις εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων που εφαρμόζονται 
προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά για κάθε καλλιεργούμενο φυτό. 

In general, the 240 most important and widespread species of weeds in our country are described, 
as well as their chemical treatment in the most important cultivated plants. The description is given 
for each weed and includes all its morphological characteristics and is framed by rich color 
photographic material that makes it easy to identify the weeds, regardless of the stage of 
development in which they are located and their effective treatment. Details of the ecological 
requirements and the biological cycle of each weed, as well as the various toponyms and their 
synonyms are reported. Also presented is a useful index and a short clavicle to identify weeds based 
on the main morphological characteristics (cotyledons, leaf, shape, earwax, tongue, inflorescence). 
In addition, the mechanism and mode of action of herbicides are generally described, while the 
chemical control of weeds in the most important cultivated plants is described in detail. In particular, 
the formulations and application doses of the herbicides applied pre-emergence and post-
emergence for each cultivated plant are described.  

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα εξετάζει τις γενικές και βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της  Βιολογίας και 
Διαχείρισης των ζιζανίων ( Ειδική Ζιζανιολογία). Εξετάζονται γενικές και βασικές αρχές σχετικά με τη 
μορφολογία και τη βιολογία των σπουδαιότερων χειμερινών και θερινών αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων  ζιζανίων της χώρας μας. Εξετάζονται, επίσης οι μηχανισμοί επιβίωσης των ζιζανίων, 
οι επιδράσεις τους στα καλλιεργούμενα φυτά και οι μηχανισμοί δράσης των ζιζανιοκτόνων. 
Επιπλέον, περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος αντιμετώπισης των ζιζανίων με τη χρήση των 
ζιζανιοκτόνων για κάθε καλλιεργούμενο φυτό.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει τη δυνατότητα  να: 



• αποκτήσει ειδικές γνώσεις σχετικά με τη βιολογία και τους μηχανισμούς επιβίωσης των 
σπουδαιότερων ζιζανίων της χώρας που έχουν άμεση σχέση με την επιλογή του κατάλληλου 
ζιζανιοκτόνου ή του κατάλληλου συνδυασμού ζιζανιοκτόνων για την αντιμετώπισης τους 
χωριστά για κάθε  καλλιεργούμενο φυτό. 

• Επίσης, να κατανοήσει τις ιδιότητες των ζιζανιοκτόνων, το μηχανισμό δράσης τους και την 
εκλεκτικότητα τους στα καλλιεργούμενα φυτά.  

• Επιπλέον, να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τον τρόπο και χρόνο (στάδιο καλλιέργειας και 
ζιζανίων) εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων και τα συμπτώματα δράσης των ζιζανιοκτόνων.    

• Συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του, έτσι ώστε, η 
συνταγωγράφυση που θα κάνει   να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
ζιζανίων με τις ελάχιστες τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.   

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην ελληνική γλώσσα , ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην αγγλική.  
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση για τη θεωρία (%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων σε γνωστή ύλη προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 
- Ερωτήσεις που απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και κριτική σκέψη από το φοιτητή. 

και 
ΙΙ. Γραπτή  εξέταση   για το εργαστήριο (%) που περιλαμβάνει: 
- αναγνώριση σπόρων, αναγνώριση φυτών, Ερωτήσεις και ασκήσεις σχετικά με λίπανση των 

φυτών, την προετοιμασία του εδάφους και τη σπορά των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. 
- Δικαίωμα συμμέτοχής στις εξετάσεις της θεωρίας έχουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν 
κανονικά τα εργαστήρια ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της εξέτασης. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 Βασιλάκογλου Ιωάννης και Δήμας Κίτσιος 2017. Ζιζάνια. Σύγχρονος οδηγός αναγνώρισης και 
αντιμετώπισης. Σύγχρονή Παιδεία. 

 Ελευθεροχωρινός Ηλίας 2014. ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3395, ISBN: 978-
960-7667-34-2. ΑγροΤύπος Α.Ε 

 Βασιλάκογλου Ιωάννης 2012 Σύγχρονη ζιζανιολογία. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22680940, 
ISBN: 978-960-351-911-9. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ 

-Συναφή επιστημονικά βιβλία/περιοδικά: 

 Aldrich, R.J. and R.J. Kremer. 1997. Principles in Weed Management. Iowa State University 
Press. Ames, Iowa. 455 pp. 

 Anderson, W.P. 2007. Weed Science: Principles and Applications. Third edition, Waveland Press. 
Inc. IL, USA. 388 p. 

 Βασιλάκογλου, Β. 2004. Ζιζάνια, αναγνώριση και αντιμετώπιση. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 
Αθήνα. 303 σελ. 

 BCPC, 2006. The pesticide manual. A World compendium. 14thed. C.D.C Tomlin. UK. 
 Devine, M., S.O. Duke, and C. Fedtke. 1993. Physiology of herbicide action. P.T.R. Prentice Hall, 

Englewood Cliffs, New Jersey. 441 pp.  



 Greil, J., S. Steinmaus and H.M. Kempen. 2002. Mechanical control methods. pp. 89-109. In 
Principles of Weed Control. California Weed Science Society. Thomson Publications, Fresno. 

 Hanf, M. 1983. The Arable Weeds of Europe. BASF. 494 pp. 
 Lanini, W.T., J.M. DiTomaso and R.F. Norris. 2002. Weed biology and ecology. pp. 29-54. In 

California Weed Science Society. Principles of Weed Control. Thomson Publications. Fresno. 
  Monaco, T.J., S.C. Weller and F.M. Ashton. 2002. Weed Science. Principles and practices. John 

Wiley & Sons, Inc. 671 pp. 
 Weed Science Society of America (WSSA). 2007. Herbicide handbook, 9th ed. S.A. Senseman 

WSSA, Lawrence, KS, USA. 458 p. 
 Whitson, T.D., L.C. Burrill, S.A. Dewey, D.W. Cudney, B.E. Nelson, R.D. Lee and R. Parker. 2000. 

Weeds of the West. Western Society of Weed Science. 630 pp. 
 Zimdahl, R.L. 2007. Fundamentals of Weed Science. 3rd ed. Elsevier Inc., Oxford, UK 666 p. 



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
Κωδικός: 600-193020 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
1. ΤΟΜΑΤΑ . Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. 

Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες  

2. ΠΙΠΕΡΙΑ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. 
Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες 

3. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. 
Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες  

4. ΠΑΤΑΤΑ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. 
Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.  

5. ΑΓΓΟΥΡΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. 
Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.  

6. ΠΕΠΟΝΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και έδαφος. 
Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.  

7. ΚΑΡΠΟΥΖΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και         έδαφος. 
Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες.  

8. ΚΟΛΟΚΥΘΙ Εισαγωγή. Μορφολογία και φυσιολογία ανάπτυξης φυτού. Κλίμα και         έδαφος. 
Πολλαπλασιασμός φυτών. Ποικιλίες. Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Επικονίαση. 
Συγκομιδή. Συντήρηση. Σποροπαραγωγή. Φυσιολογικές ανωμαλίες. Εχθροί και ασθένειες. 

Στόχοι Μαθήματος 
Με τη θεωρία, αλλά και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά  με τις καλλιέργειες υπό κάλυψη των κυριότερων 
λαχανικών ειδών , με λεπτομέρειες στην καλλιεργητική τεχνική λαχανικών  τα οποία 



καλλιεργούνται σε Θερμοκηπιακές κατασκευές και έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη οικονομική 
σημασία για την Ελλάδα. 

Αποτίμηση 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
ΙΙ. Εργαστηριακή εξέταση (προφορική ή γραπτή) στην ύλη του υλοποιηθέντος εργαστηρίου. 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Σπάρτσης, Ν., 1977. Λαχανοκομία. ΥΠΕΠΘ, Αθήνα. 

Αρβανιτίδης, Α., 1998. Σημειώσεις Λαχανοκομίας Ι και ΙΙ, για τους φοιτητές της ΣΤΕΓ, ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκη. 

Κοσμάς π. Παρασκευόπουλος, 1Η έΚΔ./2009. Σύγχρονη Λαχανοκομία. Ψύχαλος Φίλιππος &σια 
εκδοτική ο.ε 

Ελένη Καλορίζου ,  Αλέξανδρος Παπαχατζής 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ  Διαθέτης 
(Εκδότης) Νικόλαος Ι. Ριζάκης 

Μπλέτσος Φώτιος,  1η έκδ./2012.  Πρακτική Λαχανοκομία και Παραδοσιακές Ποικιλίες. 

Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία &Σια Ο.Ε. 

Κανάκης Ανδρέας Γ., 1η έκδ./200.Καλλιέργεια λαχανικών στο θερμοκήπιο. Διαθέτης (Εκδότης): 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. 

Σημειώσεις του διδάσκοντα.  



ΚΗΠΟΚΟΜΙΑ – ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
Κωδικός: 600-193022 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Επιστημολογικός προσδιορισμός και ιστορική εξέλιξη της Κηποτεχνίας. 
Σημαντικότεροι σχεδιαστές κήπων στον κόσμο και παρουσίαση του έργου τους. 
Τύποι και στιλ κήπων. 
Οικολογική εκλογή και χρήση φυτικού υλικού στην Κηποτεχνία.   
Ημερολόγιο εργασιών κήπου για όλο τον χρόνο. 
Κλίμακες, διαχείριση και χειρισμός αστικού πρασίνου. 
Προβλήματα υπαίθριων αστικών χώρων και παράμετροι σχεδιασμού τους. 
Ανάλυση και αξιολόγηση του τοπίου. 
Στοιχεία, αρχές, διαδικασίες και στάδια (ανα)σχεδιασμού του τοπίου. 
Σχεδιασμός σεναρίου πάνω στο εξεταζόμενο θέμα (πάρκα, κήποι, πλατείες, δεντροστοιχίες, 
παιδικές χαρές, αυλές σχολείων, τοπία ειδικής κλίμακας, θεματικές εγκαταστάσεις, θεματικά πάρκα 
αναψυχής κ.ά.) 
Σύνταξη και παρουσίαση ολοκληρωμένης μελέτης. 

Στόχοι Μαθήματος 
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η θεωρία του σχεδιασμού αστικών υπαίθριων χώρων, ο 
εννοιολογικός προσδιορισμός και η εξέλιξη της Κηποτεχνίας, η χρήση καλλωπιστικών φυτών στην 
Κηποτεχνία και ο προγραμματισμός έργων μικροτοπίου. 

Το μάθημαστοχεύει στην απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τις 
προσεγγίσεις και τάσεις του αστικού σχεδιασμού, με την ανάγνωση του τοπίου και την ανάλυση 
πολυμεταβλητών σχέσεων που το διέπουν, καθώς και των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη 
μεταμόρφωσή του. 

Οι φοιτητές,μέσα από αυτοτελείς διαλέξεις και εργαστηριακή πράξη, διδάσκονται αρχές σχεδίασης, 
σύλληψης και επικοινωνίας ιδεών, σχεδιαστικές μεθόδους και τεχνικές, αλλά και εργαλεία 
δημιουργικής διαδικασίας (ανα)σχεδιασμού του τοπίου. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση φοιτητών ολοκληρώνεται με: 

• Γραπτή εξέταση - 50% (ερωτήσεις σύντομης απάντησης και πολλαπλών επιλογών) 



• Εργαστηριακή εξέταση - 50%(προγραμματισμός έργωνμικροτοπίου και δημόσια παρουσίαση). 

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Τσαλικίδης, Γ. Α. (2005), Καλλωπιστικά φυτά για ελληνικούς κήπους, Θεσσαλονίκη: επίκεντρο [ISBN: 
978-960-6645-35-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15057]. 

Brookes, J. (2005), Αρχιτεκτονική Κήπων, Αθήνα: Ψύχαλος[ISBN: 960-8455-04-9, Κωδικός Βιβλίου 
στον Εύδοξο: 12633]. 

Graham, R. (2005), Αρχιτεκτονική Μικρών Κήπων, Αθήνα: Ψύχαλος[ISBN: 960-7920-02-3, Κωδικός 
Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768206]. 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

The Journal of Garden History. 

Garden Design Journal-Society of Garden Designers. 

Journal of Floriculture and Landscaping. 

ActaHorticulturae-International Society for Horticultural Science.  



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κωδικός: 600-193027 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Ρύθμιση των συνθηκών περιβάλλοντος των αποθηκευτικών χώρων. Ψυχρομετρία. Μέθοδοι και 
μηχανήματα ξήρανσης των γεωργικών προϊόντων. Σχεδιασμός και διαχείριση διεργασίας ξήρανσης. 
Ξήρανση σπόρων, χόρτου και καρπών δένδρων. Πηγέςενέργειαςστηνξήρανση. 

Adjust the environmental conditions of the storage areas. Psychometry. Methods and mechanical 
equipment for drying agricultural products. Design and management of drying process. Drying of 
seeds, grass and fruit trees. Sources of energy in drying. 

Στόχοι Μαθήματος 
Το μάθημα θα συμβάλλει στηνεπικαιροποίηση και διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών στην 
Ξήρανση και αποθήκευση των Αγροτικών προϊόντων και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητέςαναμένεται να γνωρίζουν βασικές 
έννοιες ανταλλαγών ενέργειας και μάζας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση του μηχανολογικό εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Επίσης θα 
είναι σε θέση να κατανοούν την μεθοδολογία υπολογισμού των αναγκών σε αερισμό, θέρμανση και 
ψύξη των θαλάμων αποθήκευσης και ξήρανσης αγροτικών προϊόντων και στον υπολογισμό της 
απαραίτητης δυναμικότητας των συστημάτων αυτών. 

Αποτίμηση 
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ για τους φοιτητές Erasmus στην Αγγλική. 

Γραπτή τελική εξέταση (100%)  που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, πολλαπλής 
επιλογής, σύνθεσης γνώσεων των Διαλέξεων. 

Τα κριτήρια και οι βαθμοί αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος. 

Βιβλιογραφία 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Ακριτίδης Κ. 1993. Ξήρανση – Αποθήκευση Γεωργικών Προϊόντων. Εκδώσεις Γιαχουδη- 



Γιαπουλη, Θεσσαλονίκη. 

2. Loewer Otto J. Bridges Thomas C. Bucklin Ray A, 1994. On-farm drying and storage systems / 

Otto J. Loewer, Thomas C. Bridges, Ray A. Bucklin. ASAE, 560 p 

3. Dry grain aeration systems design handbook / MidWest Plan Service. Dry Grain Aeration Systems 

Design Committee. -1st ed. Ames, Iowa, USA: Midwest Plan Service, 1997, 88 p 

Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: 

Biosystems Engineering 

Transactions of the ASABE 

Energy and Buildings 

Applied Energy in Agriculture  



ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Κωδικός: 600-193032 

Εξάμηνο: 6ο, 8ο 

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4 

Πιστωτικές Μονάδες: 4 

Ύλη Μαθήματος 
Βασικές αρχές υδραυλικής των υδροφορέων. Τύποι υδροφόρων στρωμάτων. Νόμος του Darcy. 
Εξισώσεις κίνησης υπόγειου νερού. Αρχικές και οριακές συνθήκες. Σταθερή και ασταθής ροή προς 
φρεάτια άντλησης μερικής και πλήρους διάτρησης σε κλειστούς, ημίκλειστους και ελεύθερους 
υδροφορείς. Ανάλυση υδρογεωλογικών δεδομένων δοκιμαστικών αντλήσεων. Προσδιορισμός 
ορίων υδροφόρων στρωμάτων και βέλτιστης απόστασης φρεατίων άντλησης. Περιοδική άντληση 
με σταθερή και μεταβαλλόμενη παροχή. Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων. 

Fundamentals of aquifer hydraulics. Types of aquifers. Darcy's Law. Groundwater equations of 
motion. Initial and boundary conditions. Steady and unsteady flow to partial and fully penetrating 
wells in confined, semi-confined and unconfined aquifers. Analysis of pumping tests. Detection of 
aquifer boundaries and evaluation of the optimum radial distance between the pumping wells. 
Periodic pumping with constant and variable discharge. Artificial recharge of aquifers. 

Στόχοι Μαθήματος 
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην κατανόηση από τους φοιτητές θεμελιωδών 
εννοιών της θεωρίας για την κίνηση των υπόγειων υδάτων σε υδροφορείς καθώς και των 
αναλυτικών μεθόδων επίλυσης πρακτικών προβλημάτων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διακρίνουν τους 
τύπους των υδροφορέων και τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες 
τεχνικές για τον προσδιορισμό των υδρογεωλογικών παραμέτρων ενός υδροφορέα, να 
αναγνωρίζουν την ύπαρξη αδιαπέρατων ορίων, να υπολογίζουν την βέλτιστη απόσταση μεταξύ των 
φρεατίων άντλησης, να διερευνούν τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού σε 
υδροφορείς. 

The aim of this course is to provide students with the fundamental knowledge, concerning: the 
fundamental concepts of groundwater flow theory and the analytical methods for solving practical 
problems. 

Upon successful completion of this course, students will be able to distinguish the types of aquifers 
and their characteristic properties, apply appropriate techniques to determine the hydrogeological 
parameters, recognize impermeable boundaries, calculate the optimal distance between pumping 
wells, and investigate the possibility of applying artificial recharge to augment ground water 
supplies. 

Αποτίμηση 



Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ερωτήσεις ανάπτυξης 
- Επίλυση προβλημάτων  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας  

Βιβλιογραφία 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

1. Batu, V., 1998. Aquifer Hydraulics: A Comprehensive Guide to hydrogeologic Data Analysis, 
Wiley-Interscience, pp. 752 

2. Bear, J., 1979. Hydraulics of Groundwater. McGraw-Hill Inc., N.Y., U.S.A., pp. 569 
3. Chow V. T., Maidment D. R. and Mays L. W. 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill International 

Book Company, N.Y., U.S.A. 
4. Hiscock, K., Bense, V., 2014.  Hydrogeology, Principles and Practice, wiley-blackwell, pp. 534. 
5. Serrano, S., 2010. Hydrology for engineers, geologists, and environmental professionals, 

Hydroscience Inc., pp.452. 
6. Καραμούζης, Δ., 2014. Υδραυλική και Διαχείριση Υπογείων Υδάτων, Εκδόσεις Γράφημα, σελ. 770 
7. Μιμίκου Μ., Μπαλτάς Ε., 2012. Τεχνική Υδρολογία. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. 
8. Παπαμιχαήλ Δ., 2004. Τεχνική υδρολογία επιφανειακών υδάτων, Εκδόσεις Γιαχούδη, σελ. 394 
9. Τσακίρης Γ., 2009. Υδατικοί Πόροι ΙΙ: Εφαρμογές Τεχνικής Υδρολογίας, Εκδόσεις Συμμετρία. 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

1. Advances in Water Resources,https://www.journals.elsevier.com/advances-in-water-resources 
2. Environmental Modelling & Software, https://www.journals.elsevier.com/environmental-

modelling-and-software 
3. Groundwater (Wiley), https://ngwa.onlinelibrary.wiley.com/journal/17456584 
4. Hydrogeology Journal, (Springer), https://www.springer.com/journal/10040 
5. Hydrological Processes,  https://onlinelibrary.wiley.com/journal /10991085 
6. Hydrological Sciences Journal, https://www.tandfonline.com/loi/thsj20 
7. Hydrology and earth system sciences, https://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net  

/index.html 
8. Journal of hydrologic Engineering (ASCE) - https://ascelibrary.org/journal/jhyeff 
9. Journal of hydrology (Elsevier)- http://link.springer.com/journal/11269 
10. Water Resources Management (Springer)- http://link.springer.com/journal/11269 
11. Water Resources Research, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19447973 
 


