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Η κλιματική αλλαγή οδήγησε στην
συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών
φαινομένων. Αποτέλεσμα αυτών είναι
οι αρνητικές επιδράσεις στα φυσικά και
στα γεωργικά οικοσυστήματα, στους
φυσικούς
πόρους
και
στη
διαθεσιμότητα τροφής. Τα ανωτέρω
επιβεβαιώνονται από τις διαπιστώσεις
της Διακυβερνητικής Ομάδας για την
Κλιματική Αλλαγή (Intergovermental
Panel for Climate Change - IPCC).
Συνεπώς, η λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων,
ιδιαίτερα στα αγροοικοσυστήματα,
αρκετά εκ των οποίων εντοπίζονται σε
ευαίσθητες
και
προστατευόμενες
περιοχές, όπως περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 (ΤΚΣ, ΕΖΔ, ΖΕΠ), αποτελεί
προτεραιότητα όχι μόνο σε εθνικό αλλά
και σε διεθνές επίπεδο. Γεγονός που
απαιτεί πλήρη γνώση της υφιστάμενης
κατάστασης, ώστε να προταθούν
αλλαγές για την αντιμετώπιση, μείωση
ή/και
αποσόβηση
παρόμοιων
προβλημάτων. Με βάση τα παραπάνω
το πρόγραμμα "Αειφορικά Γεωργικά
Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική
Αλλαγή" αποσκοπεί στην προαγωγή της

Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε ένα
περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενες
κλιματικές συνθήκες.
Σκοπός και αντικείμενο του ΠΜΣ
α)Εξειδίκευση
επιστημόνων
στο
σχεδιασμό της Αειφόρου Γεωργικής
Παραγωγής σε περιβάλλοντα με
συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές
συνθήκες.
β)Ενίσχυση της έρευνας στο ανωτέρω
αντικείμενο στη χώρα ώστε να
συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας
τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του
έργου
των
επιστημόνων
που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο
αυτό.
γ)Κάλυψη των αναγκών του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα με εξειδικευμένα
στελέχη στο εν λόγω αντικείμενο,
καθώς
και
των
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων
και
των
Διεθνών
Οργανισμών.
δ)Εκπαίδευση επιστημόνων που
προέρχονται από άλλες χώρες.
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Αριθμός και Κατηγορίες Πτυχιούχων
που γίνονται δεκτοί
Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται
δεκτοί εξαρτάται από τις διαθέσιμες
θέσεις για Μεταπτυχιακές Διπλωματικές
Εργασίες στις επιστημονικές περιοχές που
θεραπεύει το πρόγραμμα. Στο ΠΜΣ
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών Τμημάτων Γεωπονίας και
συναφών Τμημάτων, της ημεδαπής ή
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και
πτυχιούχοι ΑΕΙ σχετικών με τις θεματικές
επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει
να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1.Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου ή
βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
2. Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο,
μεταπτυχιακό δίπλωμα).
3.Αναλυτική βαθμολογία, προπτυχιακών
ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
4.Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας
από το ΔΟΑΤΑΠ.
5.Πιστοποιήσεις
σεμινάρια).
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γλώσσες,

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ

6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
7. Ερευνητική πρόταση σχετική με την
επιστημονική περιοχή του θέματος της
Μεταπτυχιακής Εργασίας.
8.Επιστημονικές
ανακοινώσεις
συνέδρια.

δημοσιεύσεις
ή
σε
επιστημονικά

9.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
10.Δύο συστατικές επιστολές από
πρόσωπα με ακαδημαϊκή ιδιότητα ή
σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
11.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή
Διαβατηρίου.
12.Μια πρόσφατη φωτογραφία
πιστοποιητικά γενικής χρήσης.
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13.Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που
μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή.
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, βασίζεται
σε κριτήρια που θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.:
www.saps.agro.auth.gr

Α. Μαμώλος, Καθηγητής, Διευθυντής
Α. Καραμανώλη, Αν. Καθηγήτρια,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Γ. Μενεξές, Επ. Kαθηγητής, μέλος
Χ. Τανανάκη, Επ. Καθηγήτρια, μέλος
Π. Τσουβαλτζής, Επ. Καθηγητής, μέλος

