
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ 

Καλώς ήρθατε στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου 

Αθηνών, του τρίτου σε αρχαιότητα,  ενός εκ των κορυφαίων Πανεπιστημίων της χώρας και κορυφαίου 

σε Γεωπονικές και Περιβαλλοντικές επιστήμες. Θα ήθελα να σας συγχαρώ ιδιαιτέρως, για τις επίπονες 

και μακροχρόνιες προσπάθειες σας και τη επιτυχία σας, που σας έφεραν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο 

μας. Για κάποιους από εσάς ίσως δεν ήταν η πρώτη επιλογή σας, αλλά ευελπιστούμε ότι θα το αγαπήσετε 

και θα αποφοιτήσετε υπερήφανοι για αυτή την επιλογή σας. Είμαστε γνωστοί για τη συνεπή διδασκαλία 

και την αριστεία στη μάθηση που απαιτεί απαραίτητα επιμελή παρακολούθηση μαθημάτων και 

εργαστηρίων, καθώς και την εφηρμοσμένη έρευνα, τις αρχές πολιτισμού και προσφοράς υπηρεσιών 

προς την κοινωνία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει τη σύνδεση και αλληλεπίδραση των πολλαπλών αντικειμένων των 

Τμημάτων με τρόπο ώστε ο απόφοιτος να έχει κατοχυρωμένο ρόλο και ισχυρό επιστημονικό λόγο σε 

τομείς που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και των εξελίξεων -όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και 

σε παγκόσμιο επίπεδο- συνεισφέροντας έτσι στην πρόοδο των Εφηρμοσμένων Επιστημών, την Αειφορία 

του Περιβάλλοντος, την πρόοδο  της Γεωργίας, της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Αντικείμενα 

αιχμής της Σχολής, όπως οι τεχνολογίες έξυπνων συστημάτων χρήσης και διαχείρισης πόρων και 

υπηρεσιών πραγματικού χρόνου, έγκαιρης προειδοποίησης περιβαλλοντικών, φυσικών και 

ανθρωπογενών κινδύνων, η γεωργία ακριβείας, ο δορυφορικός και γενικότερα ο εξ αποστάσεως έλεγχος 

γεωργικών λειτουργιών, υπηρεσιών και μηχανημάτων, η γεωργική και γεωπεριβαλλοντική χρήση drones, 

η εφαρμογή του ΙοΤ στην γεωργία είναι στην διάθεση σας. 

Η Σχολή επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων. Η αποστολή όλων μας είναι 

να εξασφαλίσουμε τα υψηλότερα πρότυπα ακαδημαϊκού προγράμματος, ενώ παράλληλα να 

υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη. Εσείς οι φοιτητές 

μας έρχεσθε από διαφορετικές πόλεις και ορισμένοι και από χώρες, ενώ οι απόφοιτοι μας έχουν 

εγγραφεί σε περισσότερα από 100 διδακτορικά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα 

σπουδών. Αυτό το εύρος της πολυμορφίας, όσον αφορά τις ευκαιρίες μάθησης, την εμβέλεια και την 

πολυσυλλεκτικότητα του προγράμματος, αντικατοπτρίζει και την αποστολή της Σχολής μας, η οποία είναι 

σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τις 

περιστάσεις καθενός. Είναι η μοναδική Σχολή του είδους στην Ελλάδα που καλύπτει δεκάδες γνωστικά 

αντικείμενα τα οποία προσφέρουν πολλαπλή διέξοδο στους αποφοίτους. Δεν είναι δυνατόν να μην σας 

αρέσει κάποιο από όλα αυτά. Πιστεύομε ότι η δυσκολία θα είναι να αποφασίσετε ποιο από όλα θα 

ακολουθήσετε.  Ως απόφοιτος και εγώ, της πρώτης μορφής του ΓΠΑ , δεσμεύομαι να μοιραστούμε τoν 

Πολιτισμό της Σχολής με όλους μας. Ελπίζω ότι θα βρείτε το περιβάλλον της Σχολής μας τόσο φιλόξενο 

και υποστηρικτικό όπως όλοι μας, και ότι θα σας οδηγήσει σε καινοτόμο επιστημονική, επαγγελματική 

και κοινωνική καθοδήγηση και ανάπτυξη. 
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