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Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  

Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 
 

        Τπφ 

ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ 

Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

 

 

1. Δηζαγσγή – Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο 
 

Σα δάζε, νη δαζηθέο εθηάζεηο θαη ηα πνηθίια δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, αθφκε 

θαη ζε δαζνβξηζείο ρψξεο, επξίζθνληαη ζε ζηελφηεηα. Γειαδή σο θπζηθνί πφξνη κε 

ζπλερή ρξεζηκφηεηα γηα ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απνηεινχλ πνιχηηκα θαη 

αλαληηθαηάζηαηα νηθνλνκηθά αγαζά γηα ηελ επηβίσζε καο ζηε Γε. Δδψ δελ 

ρξεηάδεηαη λα αλαιχζνπκε ηα πνιιαπιά πξντφληα, ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα δάζε ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ηηο επεξρφκελεο 

γεληέο. Απιψο νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε δηαξθήο αεηθνξηθή, νξζνινγηθή 

θαη πνιπιεηηνπξγηθή ρξήζε απηψλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ, πξνππνζέηεη ηελ 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο εχζηνρνπ θνηλσληθν-ηερληθνχ θαη δαζνδηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ππνδνκέο, κέζα θαη αλζξψπνπο, πνπ ρξεηάδνληαη πξν παληφο κηα 

εχζηνρε θαη δηαθνξνπνηεκέλε ΠΑΗΓΔΗΑ, ιφγσ ηεο αλάγθεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη 

εθηέιεζεο δηαθνξεηηθψλ έξγσλ απφ ην επίπεδν ηνπ ρεηξψλαθηα Γαζεξγάηε, εθείλν 

ηνπ Γηνηθεηή Γαζάξρε θαη κέρξη ην επίπεδν ηνπ Δξεπλεηή θαη ηνπ Καζεγεηή 

Παλεπηζηεκίνπ. 

ε νπνηαδήπνηε ζχγρξνλε Γαζνπνλία δηαθξίλνπκε ηα επίπεδα α) Γαζεξγάηε,   

β) Γαζνπφλνπ, Γαζνλφκνπ ή Σερλνιφγνπ Γαζνπνλίαο (ΣΔΗ), γ) Γαζνιφγνπ ή 

πηπρηνχρνπ ΑΔΗ, δ) Μειεηεηή – Δξεπλεηή κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (M.Sc.) ή/θαη 

Γηδαθηνξηθφ θαη ε) Καζεγεηή ΣΔΗ/ΑΔΗ κε πνιιέο εηδηθέο ζπνπδέο θαη έξεπλεο θαη 

πινχζην εξεπλεηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ζε έλα εηδηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Απφ ην επίπεδν ηνπ Γαζεξγάηε πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ην εθηειεζηηθφ ή ην 

πξαθηηθφ έξγν θαη αλάινγε εθπαίδεπζε, αθ’ ελφο ζε εηδηθφ ζρνιείν θαη αθ’ εηέξνπ 

κε εκπεηξία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή γηα ηηο 70-80 δηαθνξεηηθέο δαζ. εξγαζίεο, 

πξνρσξνχκε πξνο ηα αλψηεξα επίπεδα, φπνπ ε εθπαίδεπζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζρεδηαζηηθή, νξγαλσηηθή, επηζηεκνληθή θαη εμεηδηθεπκέλε, κε αχμεζε ηεο 

εκβάζπλζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ζε ιίγνπο ή κφλνλ έλαλ επηζηεκνληθφ ηνκέα. 

 

___________________________________________________________________ 

*Διζήγηζη ζηην Ημεπίδα "Σο μέλλον ηηρ Γαζικήρ Δκπαίδεςζηρ ζηην Κύππο – 

αξιοποιώνηαρ ηην διεθνή εμπειπία". ςνδιοπγάνωζη ΠΑ.Τ.Γ.Τ. – ΣΔΠΑΚ, 19-

20/3/2011 Λεμεζόρ - ΚΤΠΡΟ  
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Οπσζδήπνηε ε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινζπκπιήξσζε ησλ αλζξψπσλ 

ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε κηα αξκνληθή δηνηθεηηθή θαη πξαθηηθή ζπλχπαξμε, 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρή θαη απνδνηηθή δξάζε νπνηαζδήπνηε δαζνπνλίαο ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία φισλ είλαη ε 

εχζηνρε θαη αλαλενχκελε ΠΑΗΓΔΗΑ ηφζν ζε εηδηθφ-ηερλνθξαηηθφ επίπεδν, φζν θαη 

ζε επξχηεξν εζηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ επίπεδν. Γελ ρξεηαδφκαζηε κφλνλ άμηνπο 

ζπλεξγάηεο κε εξγαζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, αιιά επηπιένλ απηνί πξέπεη 

λα είλαη θαιιηεξγεκέλνη σο άλζξσπνη κε πνιιέο αξεηέο θαη ηαιέληα αξκνληθήο θαη 

επνηθνδνκεηηθήο ζπλαξκνγήο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο μεθηλάεη απφ κία 

έληηκε θαη αληηθεηκεληθή "Ανάλςζη ηων αξιώζεων ηος επαγγέλμαηορ" ζην ρψξν 

θαη ηνλ ηφπν πνπ πξφθεηηαη λα αζθεζεί. Γειαδή ε δηακφξθσζε ηεο χιεο θαη ηεο 

ζχλζεζεο ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε λα πξνεηνηκάδνπλ πηπρηνχρνπο 

κε γλψζεηο, κεζφδνπο θαη παξαζηάζεηο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ 

ξεαιηζηηθά ζηελ δαζηθή πξάμε, γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Έλαο δαζνιφγνο απφ 

ην Βαλθνχβεξ ή ην Όξεγθνλ ή ηελ Αγία Πεηξνχπνιε δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα 

εξγαζζεί ζηε βιάζηεζε θαη ηα μεξνζεξκηθά πεξηβάιινληα ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Υξεηάδεηαη εηδηθή παηδεία θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη εμειίμεσλ, θαζψο θαη ηεο πεξηξξένπζαο 

λννηξνπίαο. 

 

2. Ζ εμέιημε ησλ δαζψλ θαη ηεο Γαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα κεηά 

ηελ Σνπξθνθξαηία  

 

Μεηά ηελ παιηγγελεζία θαη ηελ κεξηθή απειεπζέξσζε ηνπ Έζλνπο ζηε Νφηηα 

Διιάδα, αμίδεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηη είρακε ην 1827; 

Μηα κηθξή ειεχζεξε κελ, αιιά εξεηπσκέλε ρψξα κε αλχπαξθην θξάηνο, 

παληειή έιιεηςε ζεζκψλ θαη δηνίθεζεο, αλχπαξθηε ή θαηαρξεσκέλε νηθνλνκία, 

ρσξίο παηδεία - ρσξίο ζρνιεία θαη δαζθάινπο – θαη ρσξίο νξγάλσζε ζε φιε ηελ 

δεκφζηα δσή. Γειαδή είρακε έλα ΥΑΟ, πνπ ρξεηαδφηαλ ηάμε θαη επλνκία, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζηνηρεησδψλ πξνβιεκάησλ επηβίσζεο θαη πξνθνπήο ηνπ Έζλνπο σο 

ζπλφινπ. 

Ζ πξψηε εκπεηξηθή πξνζπάζεηα γηα δηδαζθαιία καζεκάησλ Γαζνινγίαο ζε 

εξγαζηαθφ επίπεδν, έγηλε απφ ηνλ έθνξν ησλ εζληθψλ θηεκάησλ Γξεγ. Παιαηνιφγν, 

πνπ είρε δηνξηζζεί σο Γηεπζπληήο ηνπ Αγξνθεπίνπ Σίξπλζνο απφ ηνλ αείκλεζην θαη 

θσηηζκέλν Κπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα πεξί ην 1830. Οη ιίγνη βαπαξνί δαζηθνί 

ππάιιεινη θαη αμησκαηηθνί πνπ δηνξίζζεθαλ απφ ηνλ Όζσλα (Ignaz Julius 

Frimmer, Max Köninger, August Kraft, Christian Merck θαη Philipp Schaumberg) 

απνιχζεθαλ φινη κε εηδηθφ δηάηαγκα ην 1843. 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΚΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΔΤΙΜΟΤ ΞΤΛΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΣΑ ΓΑΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

DISTRIBUTION OF AREA AND STOCK VOLUME IN THE FORESTS OF GREECE* 
Σύπορ δαζών (Δίδορ δένηπων) 

Forest type (Tree species)  

 Γαζ. έκηαζη – Forest area 

        Ha                        % 

                   Ξςλαπόθεμα – Stock volume 

      m
3                                   

%                  m
3
/ha 

Διάηε / Fir    543.308 8,34 43.133.020 31,23   79,4 

Πεχθε (Υαιέπηνο θαη ηξαρεία)/ 

Allepo and Hartpine 
   567.731 8,72 13.636.866   9,87   24,0 

Πεχθε καχξε /Black pine    281.692 4,33 13.892.819 10,06   49,3 

Πεχθε δαζηθή / Scotch pine 20.955 0,32   2.341.835   1,70 111,8 

Λεπθφδεξκνο / Bosnian pine (P. Heldreichii)   8.300 0,13   2.029.000   1,47 244,5 

Δξπζξειάηε / Spruce   2.754 0,04      856.395    0,62 311,0 

Γηάθνξα / Various   4.870 0,07   1.461.526    1,06 300,1 

ΚΩΝΟΦΟΡΑ / CONIFERS 1.429.610   21,95    77.349.481    56,01   54,1 

Ομπά / Beech    336.640     5,17    27.693.914    20,05   82,3 

Γξπο / Oak 1.471.839    22,60    22.149.560    16,04   15,0 

Καζηαληά / Chestnut      33.081     0,51      1.694.357      1,23   51,2 

Πιάηαλνο / Plane      86.579     1,33      1.925.067      1,39   22,2 

εκχδα / Birch        1.437     0,02         231.525      0,17 161,1 

ΠΛΑΣΤΦΤΛΛΑ / DECIDUOUS   1.929.576    29,63    53.694.423    38,88   27,8 

ΒΗΟΜΖΥ. ΓΑΖ / INDUSTRIAL FORESTS 3.359.186    51,58  131.043.904    94,89   39,0 

ΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΓΑΖ /  

NON INDUSTRIAL FORESTS  

3.153.882    48,42      7.063.904      5,11     2,2 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΙΚΗ ΔΚΣΑΗ ΔΛΛΑΓΟ 

TOTAL FOREST AREA OF GREECE 

6.513.068  100,00  138.107.132  100,00   21,2 

* Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο – Τπεξεζία Γαζψλ 1992. Δζληθή Απνγξαθή Γαζψλ.    
 

 - Βηνκεραληθά δάζε:  Τςειά μπιεπφκελα δάζε, παξάγνπλ  ηνπιάρηζηνλ 1 m
3
/ha εηεζίσο θαη πξντφληα εκπνξεχζηκεο μπιείαο.   

 - Με Βηνκεραληθά δάζε: Γάζε κηθξψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, θπξίσο αεηζαιψλ, παξάγνπλ ρακειήο αμίαο θαπζφμπια θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βνζθή θαη 

πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. 

 Notice: 

Industrial forests have an annual growth of more than 1m
3
/ha. 

Non-industrial forests are mountainous rangelands or very seriously degraded bush and evergreen trees (on the Mediterranean coast) used for grazing   and 

soil protection. 
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Οη πξψηνη αιεζηλνί Έιιελεο δαζνιφγνη, πνπ είραλ ζπνπδάζεη ζηελ 

Γαζνινγηθή ρνιή Tharandt θνληά ζηε Γξέζδε ηεο Γεξκαλίαο, ήζαλ νη αείκλεζηνη 

Δπγ. Χξηγψλεο θαη Παλ. Βαιζακάθεο πνπ δηνξίζζεθαλ ζηα κέζα ηνπ 1847, ελψ 

νξγίαδε ε άγλνηα, ε απζαηξεζία θαη ε παξαλνκία απφ ηνπο δαζνλνκηθνχο 

ππαιιήινπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηε 

Υσξνθπιαθή, σο κε ερφλησλ θακία Γαζνπνληθή Παηδεία. Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο 

Γ. Υξεζηίδεο έιεγε: "Υξήκαηα ζέισ θαη φρη δάζε"!!! ελψ ν Άξεηνο Πάγνο κε ηελ 

Απφθαζε ηνπ 161/1883 έθξηλε σο Αλψηαην Γηθαζηήξην: "φηη ε ζπληήξεζηο ησλ 

δαζψλ δελ ελδηαθέξεη ην θξάηνο"!!! 

Δλ ησ κεηαμχ ηα ειιεληθά δάζε ηεο ρακειήο δψλεο (παξαιηαθά) ήηαλ ήδε 

έληνλα ππνβαζκηζκέλα απφ ηηο ππεξθαξπψζεηο γηα λαππεγηθή μπιεία θαη 

θαπζφμπια ζε ζπλδπαζκφ κε κεγάινπο πιεζπζκνχο αηγνπξνβάησλ θαη 

ππεξβφζθεζε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ζηελ πςειή – νξεηλή δσή, 

φπνπ είραλ θαηαθχγεη νη πην δσεξνί ειιεληθνί πιεζπζκνί, δνχζαλ κε κηα θιεηζηή 

γεσξγν-δαζν-θηελνηξνθηθή νηθνλνκία, κε πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα εδάθε 

θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ησλ δαζ. νηθνζπζηεκάησλ. 

Ζ αξαίσζε ή εθρέξζσζε ησλ δαζψλ, ε κεξηθή απνςίισζε θαη ε έληνλε 

ππνβάζκηζε δεκηνχξγεζαλ αιπζηδσηά έληνλα δηαβξσηηθά θαη ρεηκαξξηθά 

θαηλφκελα πνπ είλαη εκθαλή κέρξη ζήκεξα. 

Απηή ε αδξνκεξήο εηθφλα ηεο ππνβάζκηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζ. 

νηθνζπζηεκάησλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ην ήκηζπ ηεο Διι. επηθξάηεηαο, δίλνπλ 

αζθαιψο γηα ηνπο επαΐνληεο έλα ζαθέο πεξίγξακκα δαζνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δαζνπνληθψλ πξνβιεκάησλ. Γειαδή, 

θπξηνιεθηψληαο, φ,ηη καο απέκεηλε απφ ηελ καθξνρξφληα θαθνκεηαρείξηζε ησλ 

δαζηθψλ εθηάζεσλ καο, δει. 65.000.000 ζηξεκκάησλ ζε κηα θησρή θαη έληνλα 

νξεηλή ρψξα (πξβι. ζει. 3).  

Απηά βέβαηα ζπλδένληαη θαη ηνλίδνληαη, φρη κφλνλ γηα ην πψο έπξεπε λα 

εθπαηδεπζεί ην δαζηθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη πσο έπξεπε λα δνκεζεί ή κάιινλ λα 

δηαθνξνπνηεζεί ε δηάξζξσζε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο κε βηνινγηθφ θαη 

δαζνηερληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ηελ άζθεζε δαζνπνλίαο θάησ απφ νξηαθέο 

ζπλζήθεο δελ ρσξνχλ ζπληαγέο. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν εκβξηζήο γλψζε θαη 

επειημία ζηηο ιχζεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε, ηα έξγα, ηα κέηξα, ηνπο 

ρεηξηζκνχο, θαη ηηο απαηηνχκελεο πηζηψζεηο, γηα κηα ηαρχξξπζκε αληηκεηψπηζε ησλ 

λεπξαιγηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνζφβεζε θηλδχλσλ γηα ηνπο νξεηλνχο 

θαη πεδηλνχο πιεζπζκνχο. Ζ έιιεηςε ηεο αλαγθαίαο ηερλνγλσζίαο ήηαλ εκθαλήο 

θαη έπξεπε ηαρχηαηα λα κεηαθεξζεί ζε πξψηε θάζε απφ πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

πλεηδεηνπνηψληαο απηέο ηηο λεπξαιγηθέο αλάγθεο ζηελ 50/εηία 1870-1920, 

επειέγεζαλ αξηζηνχρνη πηπρηνχρνη πνιπηερληθψλ θαη θπζηθνκαζεκαηηθψλ ζρνιψλ, 

ηνπ ΔΜΠ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη κε δηάθνξεο απνζηνιέο  
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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΗΝ 

ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΓΑΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ 

 

 
1787 Ίδξπζε ηεο πξψηεο Γαζνινγηθήο ρνιήο ηεο Δπξψπεο ζην Παλεπηζηήκην 

FREIBURG Γεξκαλίαο. 

  

1830 ηνηρεηψδε καζήκαηα Γαζνινγίαο δηδάζθνληαη ζηελ Σίξπλζα. 

1847 Οη πξψηνη Έιιελεο δαζνιφγνη Δπγ. Χξηγέλεο θαη Παλ. Βαιζακάθεο, κε 

ζπνπδέο ζην  εμσηεξηθφ, δηνξίδνληαη ζηελ Διι. Γαζ. Τπεξεζία. 

1885 Έλαξμε δηδαζθαιίαο Γαζνηερληθψλ καζεκάησλ ζην Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν (ΔΜΠ), απφ ηνπο θαζεγεηέο Κνπηζνκπηφπνπιν θαη Υισξφ. 

1896/1915 Ίδξπζε ησλ κεζνδαζηθψλ ζρνιψλ Βπηίλαο  θαη Αγηάο. 

1917 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο Διιεληθήο Γαζνινγηθήο ρνιήο ζηελ 

Αζήλα, σο Παξάξηεκα ηνπ ΔΜΠ. 

1927 Μεηαθνξά θαη ιεηηνπξγία ηεο Γαζνινγηθήο ρνιήο Αζήλαο ζην λεν-

ηδξπζέλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ). 

1938 Ίδξπζε ζην ΑΠΘ ηεο Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο κε δχν Σκήκαηα: α) 

Γεσπνλίαο θαη β) Γαζνινγίαο. 

1981 Ίδξπζε ζην ΑΠΘ ηεο ρνιήο Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, 

σο απηνηεινχο ζρνιήο. 

1983 Ίδξπζε ζην ΑΠΘ ηεο ρνιήο Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ κε ηξία (3) 

Σκήκαηα: 

α) Γεσπνλίαο, β) Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο θαη 

γ) Κηεληαηξηθήο 

1997  Ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Φπζ. 

Πεξηβάιινληνο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζηελ Οξεζηηάδα 

Έβξνπ 

1998  Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΠΜ) ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΠΘ γηα: 

α) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (2 ρξφληα) 

β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (3-4 ρξφληα) 
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ΥΔΔΙ ΚΑΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗΝ ΠΟΛΤΤΛΛΔΚΣΙΚΗ 

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Βνηαληθή 

  Βηνινγία 

  Εσνινγία 

 

Οηθνινγία 

Πεξηβάιινλ 

 

 Σερληθέο 

 Δπηζηήκεο 

 

Οηθνλνκηθέο 

Δκπνξηθέο θαη 

Κνηλσληθέο  

Δπηζηήκεο 

 

Αλζξσπνινγία 

Φπρνινγία 

Οξγαλσηηθή 

Δξγαζηνινγία 

    Φπζηθή 

    Υεκεία 

    Μαζεκαηηθά 

  

  

Πιεξνθνξηθή 

Ζ/Τ 

 Ννκηθέο,  

Γηνηθεηηθέο & 

Πνιηηηθέο 

Δπηζηήκεο 

 

Βηνκεραληθέο 

Βηνηερληθέο 

Σερλνινγίεο 

Μεηαπνίεζεο 

  

          Δπηζηήκεο 

       Γαζνινγίαο θαη 

   Φπζ. Πεξηβάιινληνο 
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κεηέβεζαλ θπξίσο ζηελ Απζηξία θαη Γεξκαλία γηα λα ζπνπδάζνπλ θαη λα 

επηκνξθσζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο δαζνινγηθέο εηδηθφηεηεο. Απηή ε ζπζηεκαηηθή 

κεηαθνξά δαζνινγηθήο θαη δαζνπνληθήο ηερλνγλσζίαο απφ ηελ Κεληξηθή Δπξψπε 

ζηέθζεθε απφ ηδηαίηεξε επηηπρία. Πξνπαληφο απηφ έγηλε εκθαλέο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20/ηνχ αηψλα, δεδνκέλνπ φηη νη λένη κεηεθπαηδεπκέλνη δαζνιφγνη: Νηθ. Υισξφο, 

Κσλ. άκηνο, Νηθ. Γελλεκαηάο, Θξαζχβνπινο Βιεζίδεο, Πέηξνο Κνληφο, Αληψληνο 

Αλδξηαλφπνπινο, Αλαζηάζηνο Οηθνλνκφπνπινο, Ησάλλεο Κνθθίλεο θαη κεξηθνί 

άιινη, ππήξμαλ νη ηδξπηέο θαη ζεκειησηέο ηεο Γαζνινγηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο 

ζχγρξνλεο Γαζνπνλίαο ζηελ Διιάδα. 

 Ζ ίδξπζε ησλ δαζνθνκηθψλ ή κεζνδαζηθψλ ζρνιψλ ζηελ Βπηίλα Αξθαδίαο 

(1896) θαη Αγηά Λαξίζεο (1915) θαζψο θαη ηα πξψηα δαζνηερληθά καζήκαηα πνπ 

δίδαμαλ ζην ΔΜΠ νη Κνπηζνκπηφπνπινο θαη Υισξφο απφ ην 1885, φπσο θαη ε 

ίδξπζε ηεο πξψηεο Γαζνινγηθήο ρνιήο ζηελ Αζήλα (1917) ήηαλ κεγάια 

επηηεχγκαηα κε πνιιέο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ εμέιημε κηαο νξζνινγηθήο 

Διιεληθήο Γαζνπνλίαο, ηφζν απφ επηζηεκνληθήο, φζν θαη απφ πξαθηηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο πιεπξάο. Με απηνχο ηνπο παξαπάλσ λένπο Έιιελεο δαζνιφγνπο θαη κε 

ηηο ζρνιέο πνπ ίδξπζαλ, άξρηζε πιένλ απφ ηελ πεξίνδν 1902-1920 λα θαιιηεξγείηαη 

θαη λα αλζίδεη κηα θαζαξά ειιεληθή δαζνπνληθή ζπλείδεζε κε εχζηνρε δαζνινγηθή 

αλάιπζε ησλ ειιεληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ζην δαζνπνληθφ ηνκέα. Απηφ θάλεθε 

θπξίσο φηαλ ε Γαζηθή Τπεξεζία κε ην Γ/γκα 853/8.9.1917 κεηαθέξζεθε απφ ην 

Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζην λενζπζηαζέλ Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ιεηηνχξγεζε σο 

αλεμάξηεηε Γηεχζπλζε ζηνλ θπζηθφ ηεο ρψξν, κε άμηνπο εγέηεο ζαλ ηνλ Ησάλλε 

Κνθθίλε, ηνλ Πέηξν Κνληφ θιπ. (πξβι. ζει. 5). 

Ζ Γαζνινγηθή ρνιή ησλ Αζελψλ πνπ ήηαλ παξάξηεκα ηνπ ΔΜΠ 

κεηαθέξζεθε θαη ελζσκαηψζεθε σο πξψην ηκήκα ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο 

ΑΠΘ ην 1927 ζην λεντδξπζέλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο πνπ είρε 

κφλνλ Φηινζνθηθή ρνιή (1926). 

Μεηά ηελ ηξαγηθή 10/εηία 1940-49 έγηλαλ πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο θαη 

δηεχξπλζεο ηεο Διιεληθήο Γαζηθήο Παηδείαο. Έηζη, ζηηο 10/εηίεο 1955-1964 θαη 

1965-1974 κε ηα έξγα ηνπ FAO 230 θαη 86 θαζψο θαη κε πξνζπάζεηεο ηνπ 

αείκλεζηνπ Αλαζη. Οηθνλνκφπνπινπ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο ΑΠΘ, επηδηψρζεθε ε 

εδξαίσζε ζρνιψλ θαη ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άζθεζεο 

δαζεξγαηψλ ζην Πεξηνχιη θαη ζηελ Καιακπάθα Σξηθάισλ. Σα νπνία δπζηπρψο δελ 

θαξπνθφξεζαλ θαη δελ είραλ ζπλέρεηα, παξά κφλνλ κε ηνπηθά ζεκηλάξηα ζε δαζηθά 

ζπκπιέγκαηα 1976-1985. 

Οη δπν κεζν-δαζηθέο ζρνιέο Βπηίλαο θαη Αγηάο αλαβαζκίζηεθαλ ζε ΚΑΣΔΔ 

ην 1976 θαη ζε ΣΔΗ ην 1985 κε αμηφινγν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

αλαβαζκηζκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ αιιά κε επηδείλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εηζαγνκέλσλ ζπνπδαζηψλ. 
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Ηδξχζεθε έλα (1) αθφκε Σκήκα Γαζνπνλίαο ζην Καξπελήζη Δπξπηαλίαο θαη 

δχν (2) αθφκε εηδηθά ηκήκαηα ζηελ Καξδίηζα (Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη ρεδηαζκνχ 

Δπίπινπ) θαη ζηελ Γξάκα πέξαλ ηεο Γαζνπνλίαο, πξνζηέζεθε θαη έλα 

Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ. 

Σέινο εδψ θαη 12-15 ρξφληα ιεηηνπξγεί αθφκε έλα Παλεπηζη. Σκήκα 

Γαζνινγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο, πνπ καδί κε ην Σκήκα Γεσπνλίαο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Οξεζηηάδα Ν. Έβξνπ 

κε αξθεηά πξνβιήκαηα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, θαη ηεο κεγάιεο απφζηαζεο 

απφ αζηηθά θέληξα θαη Παλεπηζηήκηα. 

 

3. Ζ ζεκεξηλή Γαζνινγηθή Παηδεία ζηε ρνιή Γαζνινγίαο θαη                             

Φπζ. Πεξηβάιινληνο ΑΠΘ 

 

Ζ Παλεπηζηεκηαθή Γαζνινγηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα άξρηζε κελ ην 1917 

ζηελ Αζήλα αιιά εδξαηψζεθε, αλαπηχρζεθε θαη θαηαμηψζεθε δηεζλψο ζην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), θαη ηνχην αξρηθά σο Σκήκα ηεο 

Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο (1927-38), αθνινχζσο σο Σκήκα ηεο 

Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο (1938-82) θαη σο Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζ. 

Πεξηβάιινληνο ζηε ρνιή Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ (1983-2005) καδί κε ηελ 

Γεσπνλία θαη ηελ Κηεληαηξηθή κέρξη ην 2005, νπφηε έγηλε Μνλνηκεκαηηθή ρνιή 

Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο απφ ην 2005. 

Ζ ρνιή ΓΦΠ έρεη έλα ππεξθνξησκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ, πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο ζπνπδψλ ή ζήκεξα 10 αθαδ. εμακήλσλ ζπνπδψλ, ηα νπνία 

ζπκπιεξψλνληαη κε 4 κήλεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα Παλεπηζηεκηαθά δάζε 

Σαμηάξρε-Υαιθηδηθήο (Υνινκψληαο) θαη Πεξηνπιίνπ Σξηθάισλ (Πίλδνο) θαηά ην 

ζέξνο ηνπ 4
νπ

 εμακήλνπ, ηνπ 6
νπ

 εμακήλνπ, ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ θαη ελφο κήλα ζηα 

δαζαξρεία ηεο ρψξαο. 

Απφ ην έηνο 1934, ην Διι. Κξάηνο παξαρψξεζε ζην ΑΠΘ σο πξνο ηελ λνκή 

ηα δχν (2) Παλεπηζηεκηαθά δάζε Σαμηάξρε 58.000 ζηξεκκάησλ θπξίσο 

πιαηπθχιισλ θαη Πεξηνπιίνπ 33.000 ζηξεκκάησλ θπξίσο θσλνθφξσλ (Διάηεο θαη 

Πεχθεο). χκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ Ν. 1881/1951, ηα Παλεπηζηεκηαθά δάζε – κε 

δχν δαζαξρεία θαη κία Κεληξηθή Τπεξεζία δηνηθνχληαη απφ 9/κειέο αηξεηφ 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (αλά 2/εηία). Απηά πξέπεη λα απνηεινχλ ππφδεηγκα 

Πξφηππεο Γαζνπνλίαο θαη Γαζ. Γηνηθήζεσο, λα γίλεηαη έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή 

πξσηφηππεο Γαζνινγηθήο ηερλνγλσζίαο γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα θαη λα 

εμππεξεηνχληαη νη ζθνπνί πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. 

Πεξηβάιινληνο ΑΠΘ. Δίλαη αιήζεηα φηη απφ ηα Παλεπηζη. δάζε Πεξηνπιίνπ θαη 

Σαμηάξρε πξνέθπςαλ πνιιέο γλψζεηο θαη θαηλνηνκίεο γηα ηελ Διι. Γαζνπνλία θαη 

νθείινπκε κεγάιε επγλσκνζχλε ζηνλ νξακαηηζηή ηδξπηή ηνπο αείκλεζην 

Καζεγεηή Αλαζη. Οηθνλνκφπνπιν. 
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ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΥΟΛΗ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

1. Σνκέαο ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ, ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΑΧΝ  

                  ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο – Γεσβνηαληθήο 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ 

 Δξγαζηήξην Γαζνθνκίαο 

 Δξγαζηήξην Τισξηθήο (Πξνζηαζίαο Γαζψλ) 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Δδαθνινγίαο 

 

2. Σνκέαο ΛΗΒΑΓΟΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΑΓΡΗΑ ΠΑΝΗΓΑ – ΗΥΘΤΟΠΟΝΗΑ 

ΓΛΤΚΔΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 

 Δξγαζηήξην Γαζηθψλ Βνζθνηφπσλ 

 Δξγαζηήξην Ληβαδηθήο Οηθνινγίαο 

 Δξγαζηήξην Άγξηαο Παλίδαο θαη Ηρζπνπνλίαο Γιπθέσλ Τδάησλ 

 

3. Σνκέαο ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βηνκεηξίαο 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη Σειεπηζθφπεζεο 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Οηθνλνκηθήο 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Πνιηηηθήο 

 πνπδαζηήξην Γαζηθήο Αλαςπρήο, Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη 

Κνηλσληνινγίαο 

 

4. Σνκέαο ΓΑΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 Δξγαζηήξην Γηεπζέηεζεο Οξεηλψλ Τδάησλ 

 Δξγαζηήξην Μεραληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σνπνγξαθίαο 

 ρεδηαζηήξην 

 

5. Σνκέαο ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 Δξγαζηήξην Τινρξεζηηθήο (Αμηνπνίεζεο Γαζψλ) 

 Δξγαζηήξην Γαζηθήο Σερλνινγίαο 

 

 

Δξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα 

    Δξγαζηήξην Γαζηθήο Πιεξνθνξηθήο 

    Νεζίδα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Ζ/Τ) 
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Δπαλεξρφκελνη ζηελ Οξγάλσζε ηεο ρ. ΓΦΠ-ΑΠΘ ζεκεηψλνπκε φηη θάζε 

ρξφλν εηζάγνληαη 80 θνηηεηέο/ηξηεο  κε εμεηάζεηο ζπλ 50 πεξίπνπ απφ κεηεγγξαθέο 

θαη παίξλνπλ πηπρίν 70-80 άηνκα θαη’ έηνο. ην ηξέρνλ αθαδ. εμάκελν θνηηνχλ 

ζηελ ρ. ΓΦΠ 1115 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο. ηα ηειεπηαία 25 έηε απφ ην 1986, 

έρνπλ απνθνηηήζεη 2117 δαζνιφγνη. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη θάζε θνηηεηήο 

πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη λα ιάβεη ην πηπρίν ηνπ νθείιεη 

λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζζεί επηηπρψο: 

ζε 55         Τπνρξεσηηθά εμακεληαία καζήκαηα ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλεο κηαο (1) μέλεο γιψζζαο γηα 6 

εμάκελα (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηηαιηθά). 

ζε 12  Καη’ επηινγήλ εμακεληαία καζήκαηα εθ ησλ 

νπνίσλ ηα κηζά ζηνλ Σνκέα ή ηελ θαηεχζπλζε 

ζπνπδψλ πνπ δήισζε ν θνηηεηήο/ηξηα 

4 κήλεο  Να βεβαησζεί ε απνπεξάησζε ησλ ηεζζάξσλ 

κελψλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ 

Πηπρηαθή Γηαηξηβή  Να γίλεη παξνπζίαζε, ππνζηήξημε θαη βαζκνινγία 

απφ 3/κειή επηηξνπή θαζεγεηψλ ηεο πηπρηαθήο 

δηαηξηβήο 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) αλέξρεηαη ζε 341 Γ.Μ., 

αξηζκφο κάιινλ ππεξβνιηθφο πνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ζα πξέπεη λα 

κεησζεί κάιινλ κε αλαδηάξζξσζε ζπνπδψλ. 

Σν πηπρίν πνπ ρνξεγεί ε ρνιή ΓΦΠ-ΑΠΘ είλαη ην γεληθφ πηπρίν Γαζνινγίαο 

θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. Τπήξμαλ πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ γηα ηελ 

ρνξήγεζε 2-3 δηαθνξνπνηεκέλσλ ή εμεηδηθεπκέλσλ πηπρίσλ αιιά ππήξμε ζζελαξή 

αληίζηαζε απφ ιίγα κέιε ΓΔΠ θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο, 

πηζηεχνληαο φηη ην γεληθφ πηπρίν, κε επξχηεηα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ βνεζάεη ή 

εμππεξεηεί ζηε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ή 

εχξεζε εξγαζίαο. 

Ζ ρνιή ΓΦΠ-ΑΠΘ έρεη πεξίπνπ 95 άηνκα βνεζεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 60 είλαη Καζεγεηέο ζε δηάθνξεο βαζκίδεο 

Καζεγεηή, Αλαπι. Καζεγεηή, Δπηθ. Καζεγεηή θαη Λέθηνξα. Σν πξνζσπηθφ απηφ 

είλαη θαηαλεκεκέλν ζε 19 εξγαζηήξηα θαη απηά ζε πέληε (5) Σνκείο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηηο βαζηθέο ππνδηαηξέζεηο ή θαηεπζχλζεηο εηδηθψλ ζπνπδψλ ηεο ρνιήο, θαη νη 

νπνίνη εηδηθφηεξα είλαη (πξβι. ζει. 9): 

1. Σνκέαο Γαζηθήο Παξαγσγήο, Πξνζηαζίαο Γαζψλ θαη Φπζ. 

Πεξηβάιινληνο 

2. Σνκέαο Ληβαδνπνλίαο, Άγξηαο Παλίδαο θαη Ηρζπνπνλίαο Γιπθέσλ Τδάησλ 

3. Σνκέαο ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Φπζηθψλ Πφξσλ 

4. Σνκέαο Γαζνηερληθψλ θαη Τδξνλνκηθψλ Έξγσλ 

5. Σνκέαο πγθνκηδήο θαη Σερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ.  
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ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΑ ΠΔΝΣΔ (5) ΔΣΗ ΠΟΤΓΩΝ 

ΓΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΑΠΘ) 

 

 
1

ν
 Έηνο πνπδψλ •Μαζεκαηηθά, Οηθνινγία, Μνξθνινγία θπηψλ,    Μεηεσξνινγία, 

Σερληθφ ρέδην, Ξέλε Γιψζζα 

•Δδαθνινγία, Φπζηνινγία θπηψλ, Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Δθαξκ. 

Μεραληθή 

  

2
ν
 Έηνο πνπδψλ • Γαζ.Βνηαληθή Η+ΗΗ, Σνπνγξαθία, Γαζ. Δδαθνινγία, Γαζ. 

Βηνκεηξία (ηαηηζηηθή), Ληβαδηθή Οηθνινγία, Ξέλε Γιψζζα 

• Τδξνινγία/Τδξαπιηθή-Πνηακνινγία, Γηάλνημε δάζνπο, Γαζ. 

Βηνκεηξία (Ξπινκεηξηθή), Γαζ. Φπηνθνηλσληνινγία 

  

3
ν
 Έηνο πνπδψλ •Γαζ. Οδνπνηία, Γαζνθνκία (Γαζ. Οηθνινγία), Γαζηθή 

Παζνινγία, Γνκή θαη Ηδηφηεηεο Ξχινπ, Γαζ. Γελεηηθή, Γαζ. 

Πιεξνθνξηθή Η+ΗΗ, Ξέλε Γιψζζα 

•Γελεηηθή Βειηίσζε Γαζνπ. Δηδψλ, Δθαξκ. Γαζνθνκία 

(Καιιηεξγεηηθή), Γαζ. Δληνκνινγία, πγθνκηδή Γαζ. 

Πξντφλησλ, Γαζ. Αεξνθσηνγξαθία 

  

4
ν
 Έηνο πνπδψλ • Ηρζπνπνλία Γιπθέσλ Τδάησλ, Γαζ. Γηαρεηξηζηηθή Η+ΗΗ, Οξεηλή 

Τδξνλνκηθή Η+ΗΗ, Γαζ. Οηθνλνκηθή Η+ΗΗ, Υεκεία Ξχινπ, 

Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 

• Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε Ληβαδηψλ, Φπηψξηα-Αλαδαζψζεηο, 

Σερλνινγία Ξχινπ 

  

5
ν
 Έηνο πνπδψλ • Γαζ. Πνιηηηθή Η+ΗΗ, Γηαρείξηζε Άγξηαο Παλίδαο, Γαζ. 

Ππξθαγηέο, Πξνζηαζία Φχζεο θαη Γηακφξθσζε Γαζ. Σνπίνπ, 

Γαζ. Γίθαην 

•  Δθπφλεζε Πηπρηαθήο Γηαηξηβήο 

  

ΚΑΣ΄ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

  Κάζε θνηηεηήο αλάινγα κε ηελ εηδίθεπζε, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο θιίζεηο ηνπ πξέπεη λα πάξεη θαη 12 θαη΄επηινγή καζήκαηα 

απφ κηα πξνζθνξά 80-90 εηδηθψλ καζεκάησλ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΚΖΖ 

α) Καηά ην ζέξνο ηνπ 2
νπ

, 3
νπ

 θαη 4
νπ

 έηνπο ζπνπδψλ γίλεηαη 

ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε φισλ ησλ θνηηεηψλ ζηα Παλεπ. 

Γάζε Σαμηάξρε Υαιθηδηθήο θαη Πεξηνπιίνπ Σξηθάισλ γηα έλα 

(1) κήλα (ηξεηο κήλεο ζπλνιηθά) 

β) Μεηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ 4
νπ

 έηνπο πξνζηίζεηαη θαη έλαο 

(1) κήλαο άζθεζεο ζε Γαζαξρεία θαη Γαζ. Τπεξεζίεο ηεο 

ρψξαο 
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Σα ππνρξεσηηθά θαη θαη’ επηινγήλ καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο καο γηα ηα πξψηα 9 εμάκελα ζπνπδψλ αλέξρνληαη πεξίπνπ 

ζηα 150, ζην 10
ν
 εμάκελν γίλεηαη ε εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο Γηαηξηβήο ή ελ κέξεη 

παξαθνινχζεζε ιίγσλ θαη’ επηινγήλ καζεκάησλ γηα νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. 

ε απηφλ ηνλ αξηζκφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηα πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Α΄ θαη Β΄ επηπέδνπ. 

Βαζηθή αξρή ηεο ζεηξάο δηδαζθαιίαο ή ηνπ αθαδ. εμακήλνπ πνπ 

πξνζθέξνληαη ηα καζήκαηα είλαη ε ηεξάξρεζε θαη νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα 

ηα εηδηθά καζήκαηα (πξβι. ζει. 11) π.ρ.: 

  

α) Μαζεκαηηθά, Οηθνινγία, Μνξθνινγία Φπηνχ, Δδαθνινγία, Βνηαληθέο 

θιπ. δηδάζθνληαη απηνλφεηα ζηα πξψηα εμάκελα 

β) Γαζνθνκία, Τισξηθή (Πξνζηαζία Γαζψλ), Τινρξεζηηθή (Αμηνπνίεζε 

Γαζ. Πξντφλησλ), Γαζ. Γελεηηθή, Τδξνινγία, Οξεηλή Τδξνλνκηθή θιπ. 

ζηα κεζαία εμάκελα θαη  

γ) Γαζ. Γηαρεηξηζηηθή, Βηνκεραλίεο Ξχινπ, Γαζ. Πνιηηηθή θαη Γίθαην ζηα 

ηειεπηαία εμάκελα.   

 

Λφγσ ηνπ βεβαξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ΓΦΠ, ηνπιάρηζηνλ 5/εηνχο 

δηάξθεηαο, ησλ πνιιψλ πξαθηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κε πηπρηαθή δηαηξηβή, ην πηπρίν καο αλαγλσξίδεηαη 

εληφο θαη εθηφο Διιάδνο σο Masters (M.Sc.) φπσο γίλεηαη γηα ηνπο πηπρηνχρνπο 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη ηεο Γεσπνλίαο. 

Παξ’ φια απηά, ιφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε πνιχ 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ξαγδαία ή αικαηψδε αχμεζε ησλ πθηζηακέλσλ 

γλψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

εθαξκνγψλ, ίζσο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχζνπκε θαη λα εκβαζχλνπκε ηηο 

παξερφκελεο γλψζεηο, ρνξεγψληαο 3-5 δηαθνξεηηθά εηδηθά πηπρία, δηαξζξψλνληαο 

θαη δηακνξθψλνληαο θαηάιιεια ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, φπσο γίλεηαη ήδε ζηε 

Βφξεηα Ακεξηθή θαη ζηε Ρσζηθή Κνηλνπνιηηεία. Απηφ λνκίδσ φηη αμίδεη λα ην 

ζπδεηήζνπκε δηεμνδηθά ζε απηήλ ή ζε θάπνηα άιιε δηνξγάλσζε, φρη κφλν ζε 

Διιεληθή αιιά ζε Δπξσπατθή θιίκαθα. 

 

4. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηελ ρνιή ΓΦΠ-ΑΠΘ 

 

Σν Σκήκα ΓΦΠ-ΑΠΘ κέρξη ην 1997 ρνξεγνχζε κφλν Γηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

Γειαδή κε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ελφο 

επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη κηαο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Καηά ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εθπφλεζεο νξηδφηαλ, πξάγκα πνπ γίλεηαη αθφκε θαη ζήκεξα, 

κία 7/κειήο Δπηηξνπή (3 ζπκβνπιεπηηθή  + 4 λέα κέιε κε ζπγγελέο γλσζηηθφ 
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αληηθείκελν) γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημε ελψπηνλ απηψλ ηεο δηαηξηβήο απφ 

ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα.  

ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε 7/κειήο επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ εμέηαζε 

θαη βαζκνινγία ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα. ήκεξα έρνπκε πεξίπνπ 100 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ιακβάλνπλ Γηδαθηνξηθφ πεξίπνπ 15 άηνκα θαη’ έηνο. 

Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζπληάζζεη αλαιπηηθή θαη ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε 

γηα ηελ δηθαηνιφγεζε απνλνκήο ηνπ ηίηινπ ηνπ Γηδάθηνξνο, θαζψο θαη γηα ην 

βαζκφ πνπ πξνηείλεη. Ζ 7/κειήο επηηξνπή θξίλεη, εγθξίλεη θαη εηζεγείηαη αλαιφγσο 

πξνο ηελ ρνιή γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γηδαθηνξηθνχ θαη ηελ ζρεηηθή νξθσκνζία 

παξνπζία ηνπ Πξπηάλεσο ή Αληηπξπηάλεσο. 

Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη αθφκε κέρξη ζήκεξα αιιά ηψξα έρεη σο 

πξνυπφζεζε ηελ ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) = (M.Sc.) 

πνπ θαζηεξψζεθε ζηελ ρνιή καο απφ ην 1998. 

Σν πξφγξακκα Μεηαπη. πνπδψλ Α΄ επηπέδνπ φπσο νλνκάδεηαη απηφ ην 

ζηάδην έρεη δηάξθεηα 3 εμακήλσλ γηα ηελ ιήςε ΜΓΔ, αιιά δηαξθεί ζπλήζσο 4-6 

εμάκελα. χκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν θάζε ππνςήθηνο 

πξέπεη λα έρεη ηειηθφ βαζκφ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ επηά (7),λα γλσξίδεη μέλε 

γιψζζα πνιχ θαιά θαη λα ηχρεη αληαγσληζηηθήο αμηνιφγεζεο κε άιινπο 

ππνςεθίνπο πηπρηνχρνπο απφ ηελ ρνιή καο ή/θαη απφ άιιεο ζπγγεληθέο 

επηζηήκεο. 

Παίξλνπκε έλα κέγηζην αξηζκφ 32 κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξησλ θαη’ έηνο. 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά ηνπο ελδηαθέξνληα 

εληάζζνληαη ζε έλα Δξγαζηήξην θαη Σνκέα πνπ αλήθεη ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. 

Όινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηεο ρνιήο καο δηδάζθνληαη εληαία 3-4 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα, δειαδή: 

 

 Δξεπλεηηθή θαη πγγξαθηθή Μεζνδνινγία 

 Πεηξακαηηθή θαη Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή 

 Σερληθέο Γεηγκαηνιεςίαο ή/θαη  

 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

 

Δπηπιένλ ζε θάζε Σνκέα ρσξηζηά θαη εμεηδηθεπκέλα ν θάζε κεηαπη. Φνηηεηήο 

παίξλεη 4-5 εηδηθά κεηαπη. Μαζήκαηα ζπγγελή κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαη 

παξάιιεια εθπνλεί ηελ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ηνπ. Απηήλ ζην ηέινο πξέπεη λα ηελ 

ππνζηεξίμεη δεκνζίσο θαη λα εμεηαζηεί – βαζκνινγεζεί απφ Σξηκειή Δπηηξνπή 

Καζεγεηψλ. 

Σνπο Μεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ δαζνινγηθέο ζρνιέο 

ΑΔΗ (Πνιπηερλεία, ΦΜ, ΣΔΗ θιπ.) ε επηηξνπή ηνπ ΠΜ ηνπο επηθνξηίδεη λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα δψζνπλ εμεηάζεηο ζε 8-10 καζήκαηα επηπιένλ γηα ηελ  
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  

ΣΩΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΓΑΟΛΟΓΙΑ & ΦΤ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
1. Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Γαζνιφγσλ-  

Πεξηβαιινληνιφγσλ, πνπ ππνρξεσηηθά είλαη κέιε ηνπ Γεσηερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΧΣ.Δ.Δ.-Βεληδέινπ 64, Θεζζαινλίθε), 

πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ-εηδηθφ Π.Γ.344/2000. 

2. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη πνιχ ζπλνπηηθά: 

• Δξγαζίεο πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο, αμηνπνίεζεο θαη 

αλάπηπμεο δαζψλ, δαζηθψλ εθηάζεσλ ιηβαδηψλ, βνζθνηφπσλ νξεηλψλ 

πεξηνρψλ, άγξηαο δσήο, ζεξακαηηθνχ πινχηνπ, εζληθψλ δξπκψλ θαη 

πάξθσλ, πξνζηαηεπφκελσλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, θπησξίσλ, 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θηεκαηνινγίνπ, ραξηνγξαθήζεσλ θιπ. 

•  Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εθηέιεζε εηδηθψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ, 

δαζηθήο νδνπνηίαο, γεθπξψλ, πξνζηαζίαο πξαλψλ, αλαδαζψζεσλ, 

ζπγθνκηδήο δαζηθψλ πξντφλησλ, (μχινπ, ξεηίλεο, θαξπψλ θιπ.), 

δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ γηα δαζ. πφξνπο θαη θπζ. πεξηβάιινλ, νξεηλψλ 

πδξνλνκηθψλ έξγσλ, παξαγσγήο λεξνχ θαη απφζβεζεο ρεηκάξξσλ, 

παξθνηερλίαο, αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, αζηηθήο δαζνπνλίαο  

• Δξγαζίεο θαη κειέηεο δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη ηερλνινγηθνχ 

ειέγρνπ βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ μχινπ, μπιεκπνξίνπ, θαη 

κεηαπνίεζεο δαζ. πξντφλησλ. 

•  Αλαπηπμηαθέο δαζνπνληθέο, θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο θαη έξγα 

πξαζίλνπ (Δγλαηία Οδφο, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θιπ) θαζψο θαη 

εξγαζίεο ζπκβνχινπ δαζηθψλ επηρεηξήζεσλ, δαζ. ζπλεηαηξηζκψλ θαη 

ηδησηηθψλ δαζψλ. 

•  ηελ εθπαίδεπζε (θαζεγεηέο ΑΔΗ, ΣΔΗ, κέζσλ ζρνιψλ ΗΔΚ, εηδηθά  

ζεκηλάξηα ΟΑΔΓ θιπ) θαη ζε Ηλζηηηνχηα Γαζ. Δξεπλψλ (Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε) θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο θνξείο (WWF, ΔΚΒΤ). 

3.  Οη θχξηνη θνξείο-εξγνδφηεο ησλ δαζνιφγσλ  είλαη: 

  • Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο Γαζ. Τπεξεζίεο (Γελ. Γ/λζε Γαζψλ,  

Πεξηθέξεηεο, Γ/λζεηο Γαζψλ θαη Γαζαξρεία), κε πεξίπνπ 1000 

δαζνιφγνπο ζήκεξα. 

  •  Ηδησηηθά Γξαθεία Μειεηψλ θαη Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ, κε 

πεξίπνπ 700 δαζνιφγνπο ζήκεξα. 

  • Γχν Σκήκαηα ΑΔΗ θαη ηέζζεξα Σκήκαηα ΣΔΗ, κε πεξίπνπ 300 

απαζρνινχκελνπο δαζνιφγνπο. 

  •   Γχν Ηλζηηηνχηα Γαζ. Δξεπλψλ ΔΘΗΑΓΔ κε 70 δαζνιφγνπο. 

  • Μεγάινη Γήκνη (Αζήλα, Θεζζαινλίθε θιπ.),  κεξηθνί κηθξφηεξνη 

Ο.Σ.Α. θαη ζπλεηαηξηζκνί. 

  •   Σερληθέο εηαηξείεο θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ. 

  •   Ξπινβηνκεραλίεο θαη μπιεκπφξην. 
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κεξηθή εκπέδσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Γαζνινγίαο θαη ηεο εηδηθφηεηαο 

πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ. 

Κιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ επηηξέςηε κνπ 

δχν (2) παξαηεξήζεηο: 

1) Γηα λα ηειεηψζεη έλαο δαζνιφγνο ΑΠΘ ηελ ρνιή ΓΦΠ, ην ΠΜ Α΄ 

Δπηπέδνπ θαη Β΄ Δπηπέδνπ (δηδαθηνξηθφ) ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε έλδεθα (11) ρξφληα, αιιά ζπλήζσο απαηηνχληαη 12-

14 ρξφληα. Απηφο είλαη πνιχ κεγάινο ρξφλνο θαη ζπλήζσο ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο απφ ρξεκαηνδφηεζε πνπ βαξχλεη ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο. 

2) Παιηφηεξα, πξν 25-30 εηψλ, πνιινί λένη πηπρηνχρνη Γαζνινγίαο 

επηδηψθακε λα πάξνπκε κία απφ ηηο πνιιέο δηαζέζηκεο (ειιεληθέο θαη 

μέλεο) ππνηξνθίεο γηα λα πάκε ζηελ Κεληξ. Δπξψπε, ζηε Βξεηαλία ή ζηε 

Βφξεην Ακεξηθή. ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηελ χπαξμε θαη ρνξήγεζε 

πνιιψλ ππνηξνθηψλ, ειάρηζηνη λένη δαζνιφγνη πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ 

γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, πξνηηκψληαο ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Απηφ είλαη έλα αμηνπεξίεξγν θαηλφκελν, πνπ ζε ιίγα ρξφληα 

ζα νδεγήζεη ζην λα έρνπκε ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ή απνθιεηζηηθά 

κφλνλ Διιεληθά δηδαθηνξηθά, πξάγκα ην νπνίν δελ πξέπεη λα γεληθεπηεί, 

παξά ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα νξηζκέλσλ εμ’ απηψλ. 

  

5. Γηθαηψκαηα θαη Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο ησλ πηπρηνχρσλ Γαζνιφγσλ 

ηεο ρνιήο ΓΦΠ-ΑΠΘ 

 

Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη πξννπηηθέο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

Διιήλσλ δαζνιφγσλ, σο κειψλ ηνπ Γεσηερλ. Δπηκει. Διιάδνο πεξηιακβάλνληαη 

αλαιπηηθά ζην εηδηθφ Πξνεδξ. Γηάηαγκα 344/2000. 

Μέρξη ην 1985-90 πνιχ ιίγνη δαζνιφγνη αζθνχζαλ ειεχζεξν επάγγεικα ζε 

γξαθεία κειεηψλ ή σο εξγνιάβνη δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη πξνζαλαηνιίδνληαλ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο ζην Κξάηνο ή ζε έλα 

Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζηελ Ξπινβηνκεραλία θαη ηε Γαζ. Έξεπλα. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ πξνβάιιεηαη (πξβι. ζει. 14), απηή ε 

θαηάζηαζε κάιινλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ λέσλ δαζνιφγσλ 

θαηεπζχλνληαη ζην ειεχζεξν επάγγεικα, ηηο δαζνπνληθέο κειέηεο θαη ηηο 

εξγνιαβίεο, φπνπ δηαθξίλνηαη θαιχηεξα θαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ 

θαζελφο!  

 

 

 


