
 
 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο γνωστικό αντικείμενο 

«Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία» 

 

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στην 
αριθ. 1/10.09.2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε την προκήρυξη: 
 

 Δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το πρόγραμμα της 
κατεύθυνσης Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος  

 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διάρκεια 12 μήνες. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής να 
καταθέσουν έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, αίτηση 
συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του 
Τμήματος (Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα, Τηλ 25520 41161).  
Απαραίτητα Δικαιολογητικά*: 
·Αίτηση συμμετοχής  
·Αντίγραφο πτυχίου 
·Αναλυτική βαθμολογία  
·Βιογραφικό σημείωμα 
·Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές 
 

*Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικά και όποια άλλα 
πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία θεωρούν ότι ενισχύουν την αίτησή 
τους. 
 

Η αποστολή των δικαιολογητικών με εξαίρεση τις συστατικές επιστολές 
γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pms@agro.duth.gr. 
 
Δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν και τελειόφοιτοι φοιτητές εφόσον έχουν 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και υπολείπεται μόνο η ορκωμοσία 
τους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη 
Γραμματεία της Σχολής τους. 
 
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της 
Αγγλικής. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται σύμφωνα με το 
Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 
δημόσιου τομέα» (Φ.Ε.Κ. 39/Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 



347/2003. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι των κατά τα ανωτέρω 
απαιτούμενων πιστοποιητικών υποβάλλονται σε εξετάσεις με στόχο την 
πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας στο προβλεπόμενο επίπεδο, αλλά και 
της εξειδικευμένης γνώσης στη θεματική περιοχή του οικείου κλάδου.  
 

Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 30 
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Ε του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
 

Ο χρόνος της προφορικής συνέντευξης θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους 
με νεότερη ανακοίνωση. 
 

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται 
συνολική καταβολή διδάκτρων (2.000.00 Euro) κατανεμημένα σε τρεις δόσεις. 
Η καταβολή της πρώτης δόσης είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εγγραφής. 
 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από την 
ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(http://pms.agro.duth.gr/index.htm) και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα. 
Ε. Δαρμπάση, τηλέφωνο επικοινωνίας. 25520 41161, email: 
idarmpas@admin.duth.gr). 
 
 
                                      Ο Αναπληρωτής  Πρόεδρος του Τμήματος 
         
                                                   
 
 
 
                                           Καθηγητής Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος 


