
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ Σχολή Επιστημών των Ζώων 

ΤΜΗΜΑ Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό- Υποχρεωτικό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1510 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και φροντιστηριακές ασκήσεις 4 4 

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/AFPGM142/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠ γνώσεις οι οποίες 
αφορούν στο Σχεδιασμό και την Οργάνωση των Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, στις οποίες 
στεγάζονται αγροτικά ζώα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελληνική κτηνοτροφία. 

Με την ολοκλήρωση της ύλης του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες  θα έχουν εκπαιδευτεί και  
αποκτήσει γνώσεις έτσι ώστε να κατανοούν θέματα όπως:  

1. Η πρακτική εφαρμογή της οργάνωσης των πληθυσμών των αγροτικών ζώων 
2. Οι θεμελιώδεις αρχές και τα κριτήρια σχεδιασμού των χώρων στέγασης για κάθε είδος 

αγροτικού ζώου 
3. Η σημασία της λειτουργικότητας των χώρων στέγασης έτσι ώστε να διευκολύνονται οι 

εργασίες (π.χ. διανομή σιτηρεσίου, άμελξη, καθαρισμός, κλπ.) και η καλή διαβίωση των 
ζώων 

4. Η ιδιαίτερη σημασία που έχει το θερμικό και το αέριο περιβάλλον στη ικανότητα των 
αγροτικών ζώων να παράγουν στο μέγιστο γενετικό τους δυναμικό 

 

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/AFPGM142/


Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Οι φροντιστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του μαθήματος απαιτούν αυτόνομη και ομαδική 
εργασία, ενώ ακόμα προάγουν τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργική και επαγωγική σκέψη. 

 Αναπτύσσονται δεξιότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

 Ο φοιτητής/η φοιτήτρια αποκτά ικανότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό των χώρων στέγασης 
και την οργάνωση της λειτουργικότητας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στοιχεία 
απαραίτητα για την καλή διαβίωση των αγροτικών ζώων.  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. Βουστάσια: Χαρακτηριστικά των ζώων. Περιορισμένος και ελεύθερος σταβλισμός. Οργάνωση 

βουστασίων. Βοηθητικοί χώροι των βουστασίων γαλακτοπαραγωγής. Σύγκριση των διαφόρων 
συστημάτων σταβλισμού. Άμελξη σε ιδιαίτερο χώρο – Επιλογή αμελκτηρίων.  

II. Αιγοπροβατοστάσια: Μεθοδολογία σχεδιασμού, εισαγωγή στο σχεδιασμό, σχεδιασμός 
βασικών και βοηθητικών χώρων. Κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. δάπεδο, διάδρομοι, 
συστήματα φυσικού αερισμού, κλπ.) αιγοπροβατοστασίων.  

III. Πτηνοτροφεία: Χαρακτηριστικά των πτηνών. Συνθήκες περιβάλλοντος. Στέγαση ορνίθων 
αναπαραγωγής και παραγωγής αβγών για κατανάλωση. Στέγαση ορνίθων κρεοπαραγωγής. 
Εξοπλισμός ορνιθοτροφείων.  

IV. Χοιροστάσια: Χαρακτηριστικά του προς στέγαση ζώου. Συνθήκες τεχνητού περιβάλλοντος. 
Εκλογή της θέσης των εκμεταλλεύσεων. Τύποι και συστήματα παραγωγής. Χοιροστάσια 
αναπαραγωγής. Χοιροστάσια πάχυνσης. Εξοπλισμός. .  

V. Τεχνητό Περιβάλλον Στέγασης Αγροτικών Ζώων: Ψυχρομετρικές διαδικασίες,  Ανταλλαγές 
ενέργειας ανάμεσα στα αγροτικά ζώα και το τεχνητό περιβάλλον. Υπολογισμός του 
απαιτούμενου ελάχιστου και μέγιστου αερισμού. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στο αμφιθέατρο πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

o Χρήση λογισμικού γενικής χρήσης για την παρουσίαση 
διαφανειών και την επικοινωνία με τους φοιτητές 

o Ανάρτηση διαλέξεων στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/AFPGM142/ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Φροντιστηριακές ασκήσεις 26 

Αυτοτελής Μελέτη 48 
  

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

100 

 

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/AFPGM142/


εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

I. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική 

II. Ο βαθμός στη θεωρία και το φροντιστήριο προκύπτει 
κατά 10% από την ενεργή παρακολούθηση των 
διαλέξεων και των φροντιστηριακών ασκήσεων και 
κατά 90% από μία τελική γραπτή εξέταση σε ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και θέματα σχεδιασμού. 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  

Aggarwal A. and R. Upadhyay. 2013. Heat Stress and Animal Productivity. Springer: India.  
Albright, L. D. 1990. Environment Control for Animals and Plants. ASAE, Michigan. 

Mount, L. E. (1979). Adaptation to thermal environment. London, UK: Edward Arnold. 

MWPS (Midwest Plan Service). 1983. Swine Housing and Equipment Handbook, 4th ed. Ames, IA: Iowa State 

University. 

Pedersen, S., and K. Sällvik. 2002. Heat and moisture production at animal and house levels. In 4th Report of 

Working Group on Climatization of Animal Houses. Horsens: CIGR. 

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:   

Animals, Applied Animal Behavior, Applied Engineering in Agriculture, Biosystems Engineering 
CIGR Journal, Livestock Science, Poultry Science, Small Ruminant Research, TRANSACTIONS of the 
ASABE 

 

 
 


