Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
στην Αμαλιάδα Ηλείας

Σύντομη παρουσίαση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 94/5-6-2013 Προεδρικό Διάταγμα το Τμήμα
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι μετονομάζεται σε Τμήμα
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Αμαλιάδα και
κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
α) Φυτικής Παραγωγής
β) Ζωικής Παραγωγής
γ) Αγροτικής Οικονομίας
Το Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων αναμένεται να εκπαιδεύσει και να
προετοιμάσει Επιστημονικά Στελέχη – Γεωπόνους T.E. στην εφαρμογή της
Γεωπονικής Επιστήμης στη Φυτική Παραγωγή, τη Ζωική Παραγωγή και την Αγροτική
Οικονομία.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή των
Νέων Τεχνολογιών στην Γεωπονική Επιστήμη και αναμένεται να αποτελέσει ένα

από τα Γεωπονικά Τμήματα, οι απόφοιτοι των οποίων απολαμβάνουν πλήρη και
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ως επιστήμονες Γεωπόνοι T.E.
Επίσης, αναμένεται να παρέχει στους σπουδαστές/τριες τα απαραίτητα εφόδια που
εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Το Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στελεχώνεται με 12 καθηγητές, γεγονός που
εξασφαλίζει την αυτονομία του Τμήματος στη λήψη αποφάσεων και στην
απρόσκοπτη εφαρμογή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Οι τρεις κατευθύνσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Μετά τον πρώτο κύκλο σπουδών το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
περιλαμβάνει κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου με βάση τις οποίες οι
σπουδαστές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν σε τομέα του
ενδιαφέροντός τους.
Η κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την
μετάδοση των γνώσεων των γεωργικών επιστημών σχετικά με την ανάπτυξη και
διάδοση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας, την πρόληψη και καταστολή
επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων, την τυποποίηση,
συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων, κλπ.
Η κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τη μετάδοση
των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό
αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και
την εφαρμοσμένη έρευνα.
Η κατεύθυνση της Αγροτικής Οικονομίας περιλαμβάνει την εφαρμογή στη διοίκηση
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη
γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων
και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο
ασχολούνται με τη γεωργία, κλπ.

Η ενσωμάτωση του Νέου Τμήματος στην περιοχή
Το Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων αναμένεται να ενσωματωθεί στην περιοχή και
να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο, καθώς η περιοχή της Ηλείας πέρα από την
τουριστική ανάπτυξη λόγω των παραλιακών ζωνών είναι κατεξοχήν μια αγροτική
περιοχή.

Ο νομός Ηλείας διαθέτει μεγάλες πεδινές εκτάσεις, ενώ οι γεωργικές εκτάσεις του
νομού καταλαμβάνουν το 67% των χρήσεων γης και πιθανότατα ταυτίζονται με τις
πεδινές περιοχές που προσφέρουν χωράφια για καλλιέργεια. Υπάρχουν σύγχρονες
υποδομές για καλλιέργειες ανοικτού και κλειστού τύπου και ανάλογα με την εποχή
υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στα αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται.
Επίσης υπάρχει πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την φυτική και
ζωική παραγωγή και αγροτική οικονομία γενικότερα.
Στις επιχειρήσεις αυτές οι ενεργοί σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση όσο και οι απόφοιτοι οι οποίοι θα
έχουν αρκετές ευκαιρίες να μείνουν και να εργαστούν στην περιοχή.
Ο ρόλος του νέου Τμήματος δύναται να είναι καθοριστικός για την τοπική κοινωνία,
αφού μπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο καινοτομίας και ροής τεχνογνωσίας σε
επιστημονικά αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την περιοχή και να
αποτελέσει κέντρο μεθόδευσης ανάπτυξης της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Οι υποδομές του Νέου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στην
Αμαλιάδα
Το Νέο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων δύναται να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες
σύγχρονες υποδομές των καταργηθέντων Τμημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκηση και στην Οικονομία και Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Πάτρας, που
βρίσκονται σε δύο διαφορετικά σημεία στην πόλη της Αμαλιάδας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης περιλαμβάνουν
5 αίθουσες διδασκαλίας, συνολικής χωρητικότητας 270 ατόμων, που κάλυπταν τις
βασικές ανάγκες διδασκαλίας του Τμήματος και 3 εργαστήρια με 75 θέσεις
εργασίας.

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη
Διοίκησης και στην Οικονομία περιλαμβάνουν 6 αίθουσες διδασκαλίας (με χρήση
συμβατικού και διαδραστικού πίνακα) συνολικής χωρητικότητας 466 ατόμων και 6
πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια (με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τοπικού
δικτύου και κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού, καθώς και με χρήση συμβατικού
και διαδραστικού πίνακα) συνολικής δυναμικότητας 108 θέσεων εργασίας.
Οι νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος ΕΠΔΟ μπορούν να παρέχουν υποδομές
διδασκαλίας και διοίκησης υψηλής ποιότητας, όπως επαρκή αριθμό και
χωρητικότητας αίθουσες διδασκαλίας με όλα τα μέσα ΤΠΕ, επαρκή αριθμό και
δυναμικότητας εργαστήρια, με σύγχρονο εξοπλισμό και με όλα τα μέσα ΤΠΕ,
επαρκή αριθμό διοικητικών χώρων, αμφιθέατρο εκδηλώσεων, πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Φοιτητική μέριμνα
Ο Δήμος Αμαλιάδας σε συνεργασία με την Εκκλησία έχει διαθέσει έναν αριθμό
κλινών (περίπου 30) στον ξενώνα της Ιεράς Μονής της Φραγκαβίλλας για την
στέγαση των σπουδαστών με πολύ χαμηλή μίσθωση, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές
λύσεις για αυτόνομη κτιριακή εγκατάσταση, που θα καλύψει ουσιαστικά τις
τρέχουσες ανάγκες και θα φιλοξενήσει τη φοιτητική εστία.
Το εστιατόριο σίτισης των σπουδαστών βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και
μέχρι τώρα σιτίζονταν πλέον των 1000 σπουδαστών των προηγούμενων Τμημάτων.

Αμαλιάδα, μια σύγχρονη πόλη
Στην πόλη της Αμαλιάδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε σημαντική
ανοικοδόμηση την τελευταία δεκαετία και σε συνδυασμό με την αντικατάσταση των
παλιών κατοικιών που είχαν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Βαρθολομιού
(1988) και του Πύργου (1993), η πόλη διαθέτει στο μεγαλύτερο ποσοστό της
νεόδμητες κατοικίες. Στο δυτικό τμήμα της πόλης έχουν αναπτυχθεί παραθαλάσσιοι
οικισμοί πλήρως οργανωμένοι και με αυξημένες δυνατότητες τουριστικής
υποδομής. Επίσης, ο Δήμος περιλαμβάνει οργανωμένες παραλίες και πλαζ, όπως
την παραλία της Κουρούτας και του Παλουκίου (οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους
και με ποδηλατοδρόμο).

Στην πόλη της Αμαλιάδας λειτουργεί Νομαρχιακό Νοσοκομείο δυναμικότητας 100
κλινών, το οποίο παρέχει υπηρεσίες στο σύνολο σχεδόν των κλινικών. Επίσης από
πλευράς διοικητικών υπηρεσιών στην πόλη υπάρχουν γραφεία των περισσότερων
υπηρεσιών της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης καθώς και Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο
και Εισαγγελία. Μια σειρά αναπλάσεων τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει το
ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης και πλέον η πόλη διαθέτει δίκτυο
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, οι οποίοι εκτείνονται μέχρι την παραλία.
Η Αμαλιάδα περιλαμβάνει στα όριά της πολλές αρχαιολογικές τοποθεσίες και
μνημεία αρχαίων ή και νεώτερων χρόνων, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνονται
πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου με προεξέχον το
Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας. Πολιτιστικές εκδηλώσεις επίσης διοργανώνονται στη
μονή Φραγκαβίλλας, στο λαογραφικό μουσείο Αμαλιάδας στην Παπαχριστοπούλειο
Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο συνεδριακό κέντρο του δήμου.

Αμαλιάδα, μια ζωντανή πόλη
Η Αμαλιάδα είναι μια σύγχρονη πόλη, όπου ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει,
κάνει ποδήλατο και να αθληθεί εντός ή εκτός της πόλης.
Στην Αμαλιάδα η σπουδαστική ζωή μπορεί να είναι γεμάτη ενδιαφέρον, αφού η
πόλη πλέον, ανάλογα με την εποχή, προσφέρει πολλές επιλογές διασκέδασης,
αναψυχής ή άσκησης.
Στην Αμαλιάδα υπάρχει πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της
εστίασης και διασκέδασης τόσο μέσα στην πόλη όσο και στην παραλία, ώστε ο
επισκέπτης να μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Ο δήμος Ήλιδας σε
συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης έχει εξασφαλίσει ειδικές τιμές για
τη σπουδαστική κοινότητα.
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι πολύ έντονες στην πόλη και υπό την αιγίδα
του δήμου λειτουργούν τμήματα Ζωγραφικής και Παραδοσιακών Χορών και το
Δημοτικό Ωδείο. Βασικός πυλώνας πολιτισμού στην Αμαλιάδα είναι και η παρουσία
πολλών εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς:
ομάδες ενεργών πολιτών, οικολογικές ομάδες, εθελοντές που παρέχουν δωρεάν
μαθήματα, ποδηλάτες, πεζοπόροι, ορειβάτες, ομάδες διάσωσης και υγειονομικής
κάλυψης, κλπ. που προσκαλούν τόσο επισκέπτες όσο και μόνιμους κατοίκους να
συμμετέχουν στις δράσεις τους και να κάνουν την πόλη πιο ζωντανή.
Στην Αμαλιάδα υπάρχουν οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό
γυμναστήριο, κολυμβητήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβος, κλπ.), στις οποίες
φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες τοπικών σωματείων (ποδόσφαιρο,
καλαθοσφαίριση, ενόργανη γυμναστική, στίβος, επιτραπέζια αντισφαίριση, κλπ.).
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνονται ποικίλες δραστηριότητες, όπως
γιορτές (ευρωπαϊκή γιορτής της μουσικής, παραδοσιακού τραγουδιού), εκδηλώσεις,
φεστιβάλ και εκθέσεις (ανθοκομική, βιβλίου).

Πρόσβαση στην πόλη της Αμαλιάδας
Γεωγραφικά η Αμαλιάδα ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο Νομό
Ηλείας και πιο συγκεκριμένα στο δήμο Ήλιδας.
Απέχει 294 χλμ. δυτικά από την Αθήνα και 80 περίπου χλμ. νοτιοδυτικά από την
Πάτρα. Η πρόσβαση στην πόλη της Αμαλιάδας μπορεί να γίνει οδικώς, μέσω της
Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου-Ολυμπίας, μέσω της Εθνικής Οδού Πατρών-Τρίπολης
(111) και Εθνικής Οδού Πατρών-Κυπαρισσίας-Τρίπολης.
Παράλληλα εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια του Κ.Τ.Ε.Λ., ενώ η πιο κοντινή
πρόσβαση σε αεροπλάνο είναι το αεροδρόμιο στον Άραξο.

Βασικά στοιχεία επικοινωνίας Δήμου Ήλιδας
Διεύθυνση (Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο): Φιλικής Εταιρείας 6, 27200, Αμαλιάδα
Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://www.dimosilidas.gr
Τηλέφωνο: 2622 360 500
Τηλεομοιότυπο: 2622 360 501

