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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση προς τους Θεσσαλούς φοιτητές να επιλέξουν τα Τμήματα Γεωπονικού
Ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνει το Παράρτημα Kεντρικής
Ελλάδος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μετά από επίσκεψη της Δ.Ε. στα δύο νέα Τμήματα που έχουν
δημιουργηθεί στην Λάρισα.

Μετά από επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στα νέα Τμήματα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο χώρο του παλιού ΤΕΙ της Λάρισας ,το Παράρτημα
Kεντρικής Ελλάδος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους
φοιτητές να τα δηλώσουν ψηλά στη σειρά προτίμησης, στα μηχανογραφικά που θα γίνουν
τις επόμενες μέρες, καθώς τόσο το υπόβαθρο των δύο νέων Τμημάτων που εδρεύουν στην
Λάρισα όπως και των υπολοίπων τριών σε Βόλο και Καρδίτσα αποτελούν Σχολές με
εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών, σοβαρά επιστημονικά αντικείμενα και τεχνικό υπόβαθρο
υψηλού επιπέδου.
Δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τα γνωστά μεγάλα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και
της Αθήνας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσουν πόλο έλξης ειδικά των Λαρισαίων
και Θεσσαλών φοιτητών, καθώς τα επόμενα χρόνια η εξέλιξη τους θα είναι ραγδαία σε
σχέση με τις υπόλοιπες Γεωπονικές σχολές. Η επιλογή ενός Γεωπονικού Τμήματος αποτελεί
σωστή επαγγελματική επιλογή. Ενδεικτικά αναφέρουμε, πως το ποσοστό ανεργίας των
πτυχιούχων Γεωπόνων της Θεσσαλίας δεν υπερβαίνει το 25 % , όταν σε αντίστοιχα Τμήματα
Οικονομικών Επιστημών αυτό είναι πάνω από το 50% (σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ)..
Η Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων αποτελείται από:
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
Τμήμα Γεωπονίας –Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Σε σχέση με τα δυο νέα τμήματα που επισκέφτηκε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. Δημήτρης Ντογκούλης δήλωσε:
Συνδυαστικά με τα δυο παλαιότερα τμήματα του Βόλου ,σε λίγα χρόνια θα έχουμε την
καρδιά της έρευνας και της ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής σ αυτά τα δυο τμήματα,
καθώς τόσο οι υποδομές τους όσο και τα προγράμματα σπουδών θα προσφέρουν στους
νέους φοιτητές καθαρά γεωπονικά υπόβαθρα με άρτιες ειδικεύσεις ισάξιες με τα υπόλοιπα
Γεωτεχνικά Τμήματα της χώρας .Ο χώρος του παλιού ΤΕΙ Λάρισας δημιουργεί ένα τεράστιο
campus γεωτεχνικού προσανατολισμού που θα μπορέσει να φιλοξενήσει στα επόμενα

χρόνια όλη την Γεωπονική και Γεωτεχνική γνώση της περιοχής. Τα προγράμματα σπουδών
και των δυο Τμημάτων είναι απολύτως εναρμονισμένα με τις ανάγκες της αγοράς και της
ευρύτερης περιοχής με γνωστικά αντικείμενα αμιγώς γεωπονικά που θα εξασφαλίσουν όλα
τα απαραίτητα εφόδια στον μελλοντικό απόφοιτο γεωτεχνικό. Οι ειδικεύσεις τόσο του
Τμήματος Επιστήμης Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας όσο και τουΤμήματος Επιστήμης Ζωικής
Παραγωγής εκφράζουν σύγχρονες εφαρμογές της Γεωπονικής Επιστήμης σε όλο το φάσμα
τους .Θα είναι ευχής έργο, τα δυο Τμήματα όπως και όλα της Σχολής Γεωπονικών
επιστημών, να επιλεχθούν από Θεσσαλούς και μη, υποψηφίους φοιτητές αυτή τη χρονιά
καθώς δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων.
Η κ.Βογιατζή –Καμβούκου Ελένη Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας
δήλωσε:

Το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας είναι ένα από τα πέντε Τμήματα της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι 5 ετούς φοίτησης. Το
Τμήμα εδρεύει στη Λάρισα, στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ σε μια έκταση 1200στρ. στις
παρυφές της Λάρισας. Στεγάζεται σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις 5000 τετρ. μέτρων,
διαθέτει εργαστήρια με υπερσύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και περιβάλλεται από
αγρόκτημα 700 στρ. καλλιεργήσιμης έκτασης. Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος
απαρτίζουν 17 Καθηγητές, 5 ΕΔΙΠ και 1 ΕΤΕΠ. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει
μαθήματα γεωπονικού χαρακτήρα και στα μεγαλύτερα εξάμηνα, μαθήματα
προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής στο γεωργικό τομέα π.χ. γεωργία
ακριβείας. Είναι το μοναδικό Γεωπονικό Τμήμα που προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σε
τεχνολογίες αιχμής που όμως θα εφαρμοστούν άμεσα στη Γεωργία. Το Τμήμα ιδρύθηκε το
2019 και αριθμεί ήδη 300 φοιτητές. Επιπλέον βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης
Integrated Master. Οι απόφοιτοί του θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο δημόσιο και
ιδιωτικό φορέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες και σε διεθνείς οργανισμούς. Σήμερα στο
Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνολογίες διαχείρισης
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: καλλιέργεια, μεταποίηση και παραγωγή
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Ο Πρόεδρος της ΔΕ

Δημήτριος Αχ. Ντογκούλης

Στη φωτό εξ αριστερών προς τα δεξιά:
Ιωάννης Γράβαλος Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας,
Χρήστος Παναγούλης μέλος Δ.Ε. Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αλέξανδρος Παπαχατζής Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας,
Δημήτριος Ντογκούλης Πρόεδρος Δ.Ε. Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ελένη Βογιατζή-Καμβούκου Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας,
Δημήτριος Καντάς Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Θεόδωρος Γιαλαμάς, Αναπληρωτής
Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

