
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

 

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015  

αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφορικά  

Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία». Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί 

πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, πτυχιούχοι 

των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 

Tμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  

 

Δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. έχουν και τελειόφοιτοι  

που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και υπολείπεται μόνο η ορκωμοσία  

τους, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, πριν την ημερομηνία αξιολόγησης των  

σχετικών αιτήσεων. Στην περίπτωση που επιλεγούν από την Ε.Ε. μεταξύ των 

επιτυχόντων θα πρέπει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών να 

προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αντίγραφο πτυχίου τους. Σε διαφορετική 

περίπτωση το δικαίωμα εγγραφής χάνεται. Το ΠΜΣ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις (σε αλφαβητική σειρά):  

▪ Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων  

▪ Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος  

▪ Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων  

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Επιτροπής Επιλογής, οι φοιτήτριες/τές 

κατά την εγγραφή τους κατανέμονται στις κατευθύνσεις. Η τοποθέτηση είναι οριστική 

και οι φοιτήτριες/τές δεν μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση στη διάρκεια των 

σπουδών τους.  

 

Τα προσφερόμενα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μαθήματα  

διακρίνονται σε υποχρεωτικά, και σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε  

μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, διδάσκεται τρεις ώρες  

εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει συνολικά δεκατρείς (13) διαλέξεις. Μέρος κάθε  

μαθήματος μπορεί να διδάσκεται υπό μορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων.  

Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, η/ο κάθε μεταπτυχιακή/ός  



φοιτήτρια/τής αναλαμβάνει την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η  

εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά αντικείμενο που  

εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης που παρακολουθεί η/ο  

φοιτήτρια/τής. Η διαδικασία ανάθεσης του θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας  

Ειδίκευσης περιγράφεται αναλυτικά σε σχετικό εδάφιο του κανονισμού του Π.Μ.Σ. Το  

σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ανέρχονται σε 75 (Μεταπτυχιακή Εργασία  

Ειδίκευσης 30 μονάδες ECTS / παρακολούθηση μαθημάτων 45 μονάδες ECTS).  

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος  

Ειδίκευσης, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού  

Διπλώματος.  

 

Διευθυντής ΠΜΣ  

Αθανάσιος Κυμπάρης, Καθηγητής, Τηλ.: 25520-41168, Email: kimparis@agro.duth.gr  

 

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ 

Ελένη Ζαφειρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τηλ. 25520-41185, Email: 

ezafeir@agro.duth.gr  

 

Γραμματεία ΠΜΣ 

Ειρήνη Δαρμπάση, Τηλ.: 25520-41161, Email: secr@agro.duth.gr, Ταχυδρομική 

διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα, pms@agro.duth.gr  

 

Επιτροπή Επιλογής ΠΜΣ  

Μαντζουράνη Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τηλ.: 25520-41155, Email: 

imantzou@agro.duth.gr  

Ράπτου Έλενα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τηλ.: 25520-41184, Email: elenra@agro.duth.gr  

Ζαμιούδης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 25520-41108, Email: 

czamioud@agro.duth.gr 
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