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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τις παρακάτω κατά Ειδίκευση θέσεις του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορική Γεωργία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και 
Τρόφιμα» για το πανεπιστημιακό έτος 2017-18. 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

1 Αγροτικής Οικονομίας 10 

2 Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας 10 

3 Γεωργικής Μηχανικής & Υδατικών Πόρων (Δύο υποειδικεύσεις) 10 (5+5) 

4 Εδαφολογίας & Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων  7 

5 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 5 

6 Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (Δύο υποειδικεύσεις) Δε θα εισαχθούν φοιτητές 

7 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 17 

8 Επιστημών Φυτοπροστασίας 8 

9 Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 3 

10 Οινολογίας - Αμπελουργίας Δε θα εισαχθούν φοιτητές 

 ΣΥΝΟΛΟ 70 

 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπονικών Τμημάτων, Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, Τμημάτων Βιολογίας, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι τέσσερα εξάμηνα και 
δεν καταβάλλονται δίδακτρα. 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου  
2. Αντίγραφο Πτυχίου 
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
4. Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν) 
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν) 
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος 
7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΜΔΕ 
9. Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ (Για τίτλους της Αλλοδαπής) 
 
 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (ισόγειο κτιρίου Σχολής 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) από 28 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις 
ώρες 10:00-12:00.  

Δεν επιτρέπεται η αποστολή αιτήσεων με Ταχυδρομείο, Ταχυμεταφορά ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο για μία ειδίκευση του ΠΜΣ του Τμήματος. 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός, το Χρονοδιάγραμμα 
Λειτουργίας, τα Μαθήματα του ΠΜΣ καθώς και το απαιτούμενο έντυπο της Αίτησης του ενδιαφερόμενου 
υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.meta.agro.auth.gr  

Για τις ειδικεύσεις στις οποίες θα γίνουν εξετάσεις για την αξιολόγηση, θα αναρτηθεί ξεχωριστά η 
εξεταστέα ύλη των μαθημάτων. 

Κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 12:00 μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 
2310.995194 (Υπεύθυνος κ. Θεολόγος Ονάσογλου). 
 Η αξιολόγηση των υποψήφιων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ θα γίνει ανά ειδίκευση ως εξής: 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Αγροτικής Οικονομίας 
Αγγλικά 19/09/2017, Συνέντευξη 21/09/2017.  

 
Οι Αίθουσες θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία της Ειδίκευσης. 

Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 

Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας 

Αίθουσα 52 του κτιρίου Τμήματος Γεωπονίας. 

Γεωργία 18/09/2017 09:00-11:00, Βιομετρία 19/09/2017 09:00-11:00, 
Γενετική 20/09/2017 09:00-11:00, Φυσιολογία Φυτού 21/09/2017 09:00-

11:00, Αγγλικά 22/09/2017 09:00-11:00. 
 

Συνέντευξη 22/09/2017 12:00-14:00 (Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Γεωργίας) 

Γεωργικής Μηχανικής και 
Υδατικών Πόρων 

(Δύο υποειδικεύσεις) 

Αγγλικά 18/09/2017 12:00, Συνέντευξη 20/09/2017 10:00 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου 

Γεωργικής Υδραυλικής. 
Εδαφολογίας και Διαχείρισης 

Εδαφικών Πόρων 
Αγγλικά 15/09/2017 10:00 (Αίθουσα δίπλα στη Γραμματεία του Τμήματος), 

Συνέντευξη 15/09/2017 12:00 (Εργαστήριο Εδαφολογίας) 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

Αγγλικά 14/09/2017 10:00-12:00, Συνέντευξη 14/09/2017 12:00-13:30 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής & 

Ειδικής Ζωοτεχνίας στο Αγρόκτημα. 

Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Χημεία 
Τροφίμων 18/09/2017 09:30-11:00, Αγγλικά 18/09/2017 11:30-12:30, 

Συνέντευξη 18/09/2017 13:00-17:00 
 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Α (ισόγειο) στο Νέο Κτίριο 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα 

Επιστημών Φυτοπροστασίας 

Γεωργικά Φάρμακα 11/09/2017 09:00, Εντομολογία 12/09/2017 09:00, 
Φυτοπαθολογία 13/09/2017 09:00, 

Αγγλικά 14/09/2017 08:30, Συνέντευξη 15/09/2017 10:30 
 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Διδασκαλίας δίπλα στη 
Γραμματεία του Τμήματος. Η Συνέντευξη θα γίνει στο Εργαστήριο 

Εντομολογίας στον 3ο όροφο. 

Οικολογίας και Αειφορικής 

Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 

Αίθουσα 52 του κτιρίου Τμήματος Γεωπονίας. 

Οικολογία 18/09/2017 09:00-11:00, Βιομετρία 19/09/2017 09:00-11:00, 

Εδαφολογία 20/09/2017 09:00-11:00, Αγγλικά 21/09/2017 09:00-11:00. 

Συνέντευξη 22/09/2017 10:00-12:00 (Γραφ. 6 Εργαστηρίου Οικολογίας) 

 

 

 
1. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινίσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ 

και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

-- Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ της ειδίκευσης δε θα δίνουν εξετάσεις 

Συνάφεια 
σπουδών 

30 Βλ. διευκρινίσεις παρακάτω 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 
Κατοχή  ΜΔΕ (3%), Κατοχή 2ου Πτυχίου (3%) 

Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (2%), Δημοσιευμένες εργασίες (2%) 

Συνέντευξη 5 Εμπειρία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από 

την κατοχή πτυχίου επάρκειας.* 



 
* H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού 
κειμένου γενικής φύσεως) και βαθμολογείται με Επιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό τουλάχιστον 6) ή 
Ανεπιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό μικρότερο του 6). Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας.  

Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  

Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Γεωπονικών Τμημάτων - Σχολών όλων των κατευθύνσεων: 10 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων ή Σχολών: Βαθμός συνάφειας: 7 
Πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων – Σχολών : 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 7 
Πτυχιούχους ΑΤΕΙ  με Γεωπονικές & Οικονομικές κατευθύνσεις: Μέγιστος 8 
 

2. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΑΓΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινίσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

40 
Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται να 

αναγνωρίσουν, μέσω του ΔΟΑΤΑΠ, την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, 
λαμβάνεται  υπόψη ο βαθμός πτυχίου, που αποδόθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

50 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με εξετάσεις σε τρία από τα τέσσερα 
μαθήματα: Γενετική, Βιομετρία, Φυσιολογία και Γεωργία. 

Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι το 
6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

6 

Κατοχή  ΜΔΕ, Κατοχή 2ου Πτυχίου 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 

γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης 
Δημοσιευμένες εργασίες, Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες 

Συνέντευξη 4 Εμπειρία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από την 

κατοχή πτυχίου επάρκειας. 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Συνάφεια σπουδών 

Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στον πίνακα 
συνάφειας του εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη γεωπονικών 
Τμημάτων: 8 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 

Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό (40%) του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό (50%) του 
βαθμού (μέσος όρος τριών μαθημάτων) των εξετάσεων.  
 

3. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 
Βαθμού % 

Διευκρινίσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 

Bαθμός Πτυχίου ≥ 6,0. Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που 
υποχρεούνται μέσω του ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από 
ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού 

πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας των 
μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

-- Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ της ειδίκευσης δε θα δίνουν εξετάσεις 

Συνάφεια 
σπουδών 

30 Βλ. διευκρινίσεις παρακάτω 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 

Κατοχή  συναφούς ΜΔΕ (3%) ή αποδεδειγμένη διετής εμπειρία (4%) 
Κατοχή 2ου συναφούς Πτυχίου (2%) 

Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης  (1%) 



Συνέντευξη 5  

Ξένη γλώσσα Ε/Α 

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου Proficiency ή άλλου αντίστοιχου του 
Proficiency πτυχίου απαλλάσσονται της εξέτασης στην Αγγλική γλώσσα. Οι 

υπόλοιποι εξετάζονται κανονικά. Όσοι αποτυγχάνουν στην εξέταση της 
Αγγλικής γλώσσας δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
Συνάφεια σπουδών 

Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στον πίνακα 
συνάφειας του εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: Βαθμός συνάφειας: 7. 
Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 
0.6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. 
Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ. Βαθμός συνάφειας: 6. 
Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 
0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. 
Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΤΕΙ: 7 
 
 

4. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινίσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 

Bαθμός Πτυχίου ≥ 6,0. Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που 
υποχρεούνται μέσω του ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από 
ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού 

πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας των 
μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

- Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ της ειδίκευσης δε θα δίνουν εξετάσεις 

Συνάφεια 
σπουδών 

30 Βλ. διευκρινίσεις παρακάτω 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 

Κατοχή  συναφούς ΜΔΕ (3 %) ή αποδεδειγμένη διετής εμπειρία (4%) 
Κατοχή 2ου συναφούς Πτυχίου (2%) 

Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (1%) 

Συνέντευξη 5  

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όσοι έχουν πτυχίο Proficiency απαλλάσσονται της εξέτασης στην Αγγλική 

γλώσσα. Οι υπόλοιποι εξετάζονται κανονικά 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
Συνάφεια σπουδών 

Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στον πίνακα 
συνάφειας του εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών 
Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 

5. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινίσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ 

και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 



Βαθμός 
εξέτασης 

- Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ της ειδίκευσης δε θα δίνουν εξετάσεις. 

Βαθμός 
συνάφειας 

35 Βλ. διευκρινίσεις παρακάτω 

Συνέντευξη 10 
Δημοσιευμένες εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εμπειρία, 

ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όσοι έχουν πτυχίο Proficiency απαλλάσσονται της εξέτασης στην Αγγλική 

γλώσσα. Οι υπόλοιποι εξετάζονται κανονικά. 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
Συνάφεια σπουδών 

Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0.6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών 
Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 

6. EΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινίσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

40 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ 

και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

 
50 

Υποψήφιοι θα εξετάζονται σε δύο από τα ακόλουθα τρία μαθήματα του Τομέα 
μας: Χημεία Τροφίμων, Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων και 

Μικροβιολογία Τροφίμων. 
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι το 

6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

5 

Κατοχή  ΜΔΕ, Κατοχή 2ου Πτυχίου 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 

γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης 
Δημοσιευμένες εργασίες, Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες 

Συνέντευξη 5 Εμπειρία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 

Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από 
την κατοχή πτυχίου επάρκειας για την ειδίκευση Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων. Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται 
περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
Συνάφεια σπουδών 

Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στον πίνακα 
συνάφειας του εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη γεωπονικών 
Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 

Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό του βαθμού (μέσος όρος 
τριών μαθημάτων) των εξετάσεων. 
 
 
 



7. EΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινίσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

40 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ 

και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

50 

Υποψήφιοι θα εξετάζονται στα μαθήματα: 
α) Εντομολογία, β) Φυτοπαθολογία, γ) Γεωργικά Φάρμακα 

Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι το 
6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

5 

Κατοχή  ΜΔΕ (10%), Κατοχή 2ου Πτυχίου (20%) 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 

γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης  (10%) 
Συνάφεια (όπως ισχύει) (20%), Δημοσιευμένες εργασίες (20%) 
Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες (10%), Εμπειρία (10%) 

Συνέντευξη 5 
Ενδιαφέρον για το Επιστημονικό αντικείμενο της ειδίκευσης, προσωπικότητα 

κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από 
την κατοχή πτυχίου επάρκειας. Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν 

αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
Συνάφεια σπουδών 

Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στον πίνακα 
συνάφειας του εσωτερικού κανονισμού του Τμήματος. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών 
Τμημάτων: 8 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 

Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό (40%) του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό (50%) του 
βαθμού (μέσος όρος τριών μαθημάτων) των εξετάσεων.  
 

8. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

20 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ 

και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

60 

Υποψήφιοι που θα εξετάζονται στα μαθήματα 
α) Οικολογία, β) Εδαφολογία, γ) Βιομετρία 

Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι το 
6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 
Κατοχή  ΜΔΕ (3%), Κατοχή 2ου Πτυχίου (2%) 

Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (1%) Συνάφεια (4%) 

Συνέντευξη 10 
Δημοσιευμένες εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εμπειρία, 

ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στα Αγγλικά ανεξάρτητα από την 
κατοχή πτυχίου επάρκειας. Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν 

αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Συνάφεια σπουδών 

Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 



αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη γεωπονικών 
Τμημάτων: 8 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 

Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό του βαθμού (μέσος όρος 
τριών μαθημάτων) των εξετάσεων. 

 
 

O Πρόεδρος 
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