
Προκήρυξη Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Γεωπονίας, της 
Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με τίτλο: 
"ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" 

 
Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει Νέο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), Χωρίς Δίδακτρα, με τίτλο "ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ". Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (105 ECTS), με εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας που αρχίζει από τα μέσα του πρώτου εξαμήνου. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της 
Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει στους πτυχιούχους βασικές επιστημονικές αρχές, ολοκληρωμένες 
γνώσεις και μεθόδους που θα τους καθιστούν επαρκείς για την παραγωγή νέας γνώσης και δεξιοτήτων. 
Η εφαρμογή των παραπάνω έχει άμεση επίδραση στον αειφορικό σχεδιασμό και στην αειφορική 
διαχείριση των γεωργικών συστημάτων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
κλιματικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Γεωργία, 
Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος, Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία, Λαχανοκομία, Δενδροκομία, 
Ανθοκομία, Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός, Ζιζανιολογία και Μελισσοκομία. 
 

Δομή και περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών 
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συμμετοχή στο 
σύνολο των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση 
στα προβλεπόμενα, από το οικείο πρόγραμμα, μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.  
 

Αριθμός Εισακτέων 
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται στους δώδεκα (12) 
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. 

 
Δεκτοί υποψήφιοι 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτά άτομα που είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Γεωπονίας και 
συναφών Τμημάτων ΑΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτά άτομα των οποίων ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄/01-04-2005). 
Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος. 
 

Δίδακτρα 
Η παρακολούθηση του ΠΜΣ "ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" 
είναι Χωρίς Δίδακτρα. 
 

Υποτροφίες 
Προβλέπεται η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών. Οι υπότροφοι οφείλουν να προσφέρουν 
υπηρεσίες απασχολούμενοι στα εργαστήρια στα οποία θα εκπονήσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. 
Τα κριτήρια για τη χορήγηση υποτροφιών θα ανακοινωθούν εν καιρώ. Επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές 



θα μπορούν να εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ. 
 

Υποβολή αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του 
Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας το Σεπτέμβριο του 2018 (οι ακριβείς ημερομηνίες θα 
ανακοινωθούν στο τέλος του Αυγούστου), είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς (θα ληφθεί υπόψη η 
ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Γεωπονίας, 

Για το ΠΜΣ "ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" 
Πανεπιστημιούπολη, 
54124, Θεσσαλονίκη, 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 2310998642, email: msc-aeiforiki@agro.auth.gr 


