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 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της 
διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή 
της.  
 

1.1.  Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγησης 

1.1.1. Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; 
 
Η σύνθεση της ΟΜΕΑ ορίστηκε στην υπ. αρ. 6/4-3-2009 ΓΣ του Τμήματος και είχε την 
ακόλουθη σύνθεση: 
  1. Σπυρίδων Κουτρούμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
  2. Θεόδωρος Κουτρουμανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
  3. Κων/νος Γαλανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
  4. Ιωάννης Τοκατλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
  5. Ζαφείρης Άμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
  6. Κων/νος Μώκος, Εκπρόσωπος φοιτητών (ορίστηκε από το σύλλογο  
  φοιτητών) 
 
1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της 

έκθεσης; 
 

Η ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε με όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τους διδάσκοντες με 
σύμβαση, το προσωπικό της Γραμματείας, την Τεχνική Υπηρεσία και το σύλλογο 
φοιτητών. 

Ειδικότερα στο έργο της ΟΜΕΑ συνέδραμαν οι εξής: 
1. Γεώργιος Μπρούφας, Επίκουρος Καθηγητής: Επεξεργασία των 

απαντήσεων των απογραφικών δελτίων διδάσκοντος και των 
απογραφικών δελτίων μαθήματος. 

2. Χρήστος Χατζησαββίδης, Λέκτορας: Επεξεργασία των απαντήσεων των 
απογραφικών δελτίων διδάσκοντος και των απογραφικών δελτίων 
μαθήματος. 

3. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, Λέκτορας: Επεξεργασία των απαντήσεων 
στα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές. 

4. Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Λέκτορας: Επεξεργασία των απαντήσεων στα 
ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές. 

5. Φοιτητές: Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 
6. Γραμματεία: Συγκέντρωση ερωτηματολογίων και παροχή στοιχείων που 

απαιτήθηκαν για την αξιολόγηση. 
7. Τεχνική Υπηρεσία: Παροχή στοιχείων που απαιτήθηκαν για την 

αξιολόγηση. 
 

 
1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση 

πληροφοριών;  
 
Η όλη διαδικασία βασίσθηκε στις οδηγίες της ΑΔΙΠ, όπως αυτές καταγράφονται στην 
ιστοσελίδα της (www.adip.gr). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τα υποδείγματα που 
δίνονται από την ΑΔΙΠ για το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος, το Απογραφικό Δελτίο 
Διδάσκοντος και το Ερωτηματολόγιο των φοιτητών. Τα στοιχεία που απαιτηθήκαν για 
τη συμπλήρωση αυτών των υποδειγμάτων προήλθαν από τη γραμματεία του Τμήματος, 
τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό προσωπικό. 
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1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του 
Τμήματος;  

 
Η όλη πορεία της αξιολόγησης συζητήθηκε διεξοδικά σε όλες τις ΓΣ του Τμήματος που 
συγκλήθηκαν μετά τον ορισμό της ΟΜΕΑ. Η τελική ετήσια έκθεση συζητήθηκε στην υπ. 
αριθμ. 2/14-10-2009  ΓΣ του Τμήματος, όπου και εγκρίθηκε.   

 

1.2.  Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 
παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής 
αξιολόγησης 

Θετικά στοιχεία: H διαδικασία της αξιολόγησης έδωσε την αφορμή να συζητηθεί σε βάθος η 
πορεία εξέλιξης του Τμήματος, να αναδειχθούν οι αδυναμίες του και να τονιστούν τα 
επιτεύγματά του. 

Δυσκολίες: Πολύ μεγάλη απαίτηση σε ανθρώπινους πόρους ώστε να υλοποιηθεί η 
διαδικασία. Έλλειψη ανάλογης εμπειρίας σε διαδικασίες αξιολόγησης 
 

1.3.  Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας 
Απλούστευση της διαδικασίας αξιολόγησης και περιορισμός της στα ενδογενή στοιχεία του 
Τμήματος.  

Ενίσχυση του Τμήματος με διοικητικό προσωπικό που θα διευκολύνει την αξιολόγηση.   
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας 
του.  
 

2.1.  Γεωγραφική θέση του Τμήματος  
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στην Ορεστιάδα, τη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ν. Έβρου με πληθυσμό 21.730 κατοίκους (απογραφή 
2001). Η Ορεστιάδα είναι η βορειότερη πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας του Νομού Έβρου. Απέχει 2 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τον 
ποταμό Έβρο, ο οποίος είναι το φυσικό όριο Ελλάδας – Τουρκίας, και 64 χιλιόμετρα από 
το Τριεθνές (σύνορα Ελλάδας -Τουρκίας - Βουλγαρίας). Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
συστεγάζεται με το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων σε τέσσερα κτίρια με συνολικό εμβαδόν 7.510 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις εντάσσονται 
στον πολεοδομικό ιστό της πόλης της Ορεστιάδας και βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο 
της. 

 

2.2.  Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος 
2.2.1. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό 

προσωπικό κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).1 
2.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών 

(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία 
πενταετία.2 

 

2.3.  Σκοπός και στόχοι του Τμήματος 
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 

ίδρυσής του;  
 
Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την 
επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην 
επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα 
των αγροτικών - ακριτικών περιοχών (ΦΕΚ 179/6-9-1999 Π.Δ. 208 άρθρο 1). 
 
2.3.2. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους 

στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; 
 
Όπως συνάγεται και από το ιδρυτικό ΦΕΚ που προαναφέρθηκε, στόχος του Τμήματος 
είναι να παράγει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ρόλο και τις 
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γεωπόνοι σε ένα αγροτικό τομέα που 
συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται. Οι απόφοιτοι του Τμήματος πρέπει να έχουν τις 
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να συμβάλουν 
στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Σχετικά με την έρευνα 
του Τμήματος, αυτή πρέπει να προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση των παραπάνω 
στόχων. 
 
2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) 

στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι 
πρέπει να επιδιώκει;  

 
Όχι, δεν υπάρχει απόκλιση 

 

                                                 
1 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα 11-1.  
2 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες 11-2.1 και 11-2.2  
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2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να 
επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά 
στην προσπάθεια αυτή; 

 
Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται σε ένα μεγάλο βαθμό κυρίως χάρη στο ζήλο, την 
προσπάθεια και το μεράκι των μελών ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού. Ανασταλτικό 
παράγοντα για την πλήρη επίτευξη των στόχων του Τμήματος αποτελεί η ελλιπής 
χρηματοδότησή του που θα ενίσχυε το Τμήμα για την πρόσληψη του απαραίτητου 
προσωπικού και την πλήρη ανάπτυξη των υποδομών του.   

 
2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα 

διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος;  
 

ΟΧΙ 

 

2.4.  Διοίκηση του Τμήματος 
2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; 

1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
2. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
3. Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
4. Επιτροπή Αγροκτήματος 
5. Επιτροπή Παραλαβής βιβλίων, περιοδικών και εκτελέσεως Βιβλιοδεσιών 

για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης 
6. Επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής διδακτικών βιβλίων 
7. Επιτροπή προχείρων διαγωνισμών προμήθειας πάσης φύσεως οργάνων και 

υλικών και εκτελέσεως μικροεργασιών  
8. Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων και υλικών και εκτελέσεως 

μικροεργασιών 
9. Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. 
10. Υποεπιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Δ.Π.Θ.  

 
 
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; 
  
 Στο Τμήμα υπάρχουν οι παρακάτω κανονισμοί (επισυνάπτονται): 
  

1. Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 
2. Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

  
 
2.4.3. Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η 
διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;  

  
Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο στους εξής τομείς και εργαστήρια: 
 
Τομέας Α: Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής 
1. Εργαστήριο Γεωργίας  
2. Εργαστήριο Δενδροκομίας – Ανθοκομίας – Κηπευτικών  
3. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών & Φυσιολογίας 
  
Τομέας Β: Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 
1. Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 
2. Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 
3. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας 
  
Τομέας Γ: Διαχείρισης Ζωικής Παραγωγής 
1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας 
2. Εργαστήριο Υδροβιολογίας 
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3. Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας 
  
Τομέας Δ: Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 
1. Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας 
2. Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ 
3. Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών 
4. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστικής και Πληροφορικής 
  
Τομέας Ε: Διαχείρισης Αγροτικών και Φυσικών Πόρων 
1. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία) 
2. Εργαστήριο Υδραυλικής 
3. Εργαστήριο Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού 
  
Τομέας ΣΤ: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
1. Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων 
2. Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας 
3. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής 
 
Λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που σχετίζονται με τον ελάχιστο αριθμό μελών 
για τη συγκρότηση Τομέα,  οι τομείς δεν είναι σε λειτουργία.   
 
Η παραπάνω διάρθρωση των Τομέων ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του 
Τμήματος για την αποστολή του.   
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3. Προγράμματα Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα 
των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), 
απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια 
αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 
2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις 
απαιτήσεις της κοινωνίας;  

 
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ένα νέο τμήμα, με μόλις δέκα χρόνια λειτουργίας. Στο 
ιδρυτικό ΦΕΚ αναφέρεται ότι αποστολή του Τμήματος είναι «…να καλλιεργεί και να προάγει 
την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην 
επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις 
τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των 
αγροτικών - ακριτικών περιοχών» (ΦΕΚ 179/6-9-1999 Π.Δ. 208 άρθρο 1). 

Σε αυτά τα πλαίσια, το Τμήμα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
κοινωνίας με την κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών του, στα νέα δεδομένα  του 
αγροτικού χώρου: Σήμερα, η αγροτική ανάπτυξη είναι μια σύνθετη πολιτική που εμπεριέχει 
πολυδιάστατα και πολυτομεακά προβλήματα, και ως τέτοια, επιβάλλει πολυ-επιστημονικές 
προσεγγίσεις. Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα οικονομικά δεδομένα, οι επιταγές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που επιβάλλουν την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός επιστημονικού 
υπόβαθρου που θα στηρίζει και θα ακολουθεί τις εξελίξεις.  

Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με γνώμονα 
ακριβώς αυτή την προετοιμασία και εκπαίδευση των φοιτητών στα νέα προβλήματα και τις 
νέες προσεγγίσεις στη Γεωπονική Επιστήμη. Στον κορμό (μαθήματα 1ου έως και 5ου 
εξαμήνου) προσφέρονται μαθήματα διαφόρων θεματικών ενοτήτων (γεωπονίας, οικονομίας, 
μαθηματικών/στατιστικής, τεχνολογίας τροφίμων), ενώ και στα εξάμηνα κατευθύνσεων (6ο 
έως 9ο) υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις.  

Προβλήματα ωστόσο υπάρχουν. Τα περισσότερα πηγάζουν από το γεγονός ότι το Τμήμα – 
καθότι νέο – στελεχώθηκε με ένα ικανό αριθμό μόνιμων μελών ΔΕΠ μόλις πρόσφατα. Ως εκ 
τούτου, η πλήρης ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών στην κατεύθυνση της Αγροτικής 
Ανάπτυξης υπήρξε καθυστερημένη, δεδομένου ότι έως τώρα ήταν πρωταρχική ανάγκη η 
κάλυψη των βασικών αναγκών σε βασικές γεωπονικές ειδικότητες. Οι κατευθύνσεις της 
Τεχνολογίας Τροφίμων και της Αγροτικής Οικονομίας στελεχώθηκαν με τέσσερα μέλη ΔΕΠ 
μόλις το τελευταίο έτος, ενώ η Κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής εξακολουθεί να διαθέτει 
ένα μόλις ΔΕΠ και αυτή της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων κανένα. Οι δύο τελευταίες 
Κατευθύνσεις δεν λειτουργούν έως σήμερα (λόγω έλλειψης μελών ΔΕΠ) και αυτό είναι 
σίγουρα ένα αρνητικό στοιχείο στο βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του Τμήματος. 
 
3.1.1.1 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 
Όχι, δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες και συστηματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου της 
ανταπόκρισης όσο αφορά την κοινωνία. Σχετικά με τους στόχους του Τμήματος, σε ετήσια 
βάση πραγματοποιείται συζήτηση στη ΓΣΕΣ - στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης του 
Προγράμματος Σπουδών - όπου προτείνονται αλλαγές/τροποποιήσεις και προσθήκες στο 
υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών.  Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος έχουν 
πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές, με αποτέλεσμα το σημερινό Πρόγραμμα να διαφέρει 
ριζικά από το αρχικό (το οποίο είχε εγκριθεί πριν την εκλογή των πρώτων μελών ΔΕΠ).  Μια 
σημαντική αλλαγή που δείχνει την ανταπόκριση και την προσαρμογή στις ανάγκες του 
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Τμήματος αλλά και της κοινωνίας είναι η συγχώνευση των δύο Κατευθύνσεων (Φυτικής 
Παραγωγής και Φυτοπροστασίας) με γνώμονα την ύπαρξη σημαντικού αριθμού κοινών 
μαθημάτων αλλά και την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών.  
 
3.1.1.2 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 
Ναι, έχει δημιουργηθεί η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, η οποία στη 
διάρκεια του έτους αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου προγράμματος και 
κάθε Μάιο υποβάλλει στη ΓΣ τις προτάσεις της για την όποια βελτιώση, τροποποίηση ή 
επικαιροποίησή του. Έως σήμερα έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών, έτσι 
ώστε το σημερινό να διαφέρει σημαντικά από το αρχικό. Πιο χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση της συνένωσης (από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08) των Κατευθύνσεων Φυτικής 
Παραγωγής και Φυτοπροστασίας, με γνώμονα τον αρκετά μεγάλο αριθμό κοινών 
μαθημάτων και τη γενικότερη τάση στα αντίστοιχα Γεωπονικά Τμήματα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. 

Με δεδομένο ότι πλέον τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ είναι αρκετά για την πιο εύρυθμη 
λειτουργία του Τμήματος, υπάρχει η αισιοδοξία ότι τα αμέσως προσεχή έτη θα δοθεί ακόμη 
μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωσή του προς την κατεύθυνση παροχής ενός πιο σύγχρονου 
Προγράμματος Σπουδών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας στο χώρο της 
Γεωπονικής εκπαίδευσης. 
 
3.1.1.3 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 
Το Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
μαζί με τον Οδηγό Σπουδών που παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους φοιτητές του 
Τμήματος.   
 
3.1.1.4 Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της 
επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα 
αποτελέσματά της; 
Όχι, συστηματική διαδικασία παρακολούθησης δεν υπάρχει σήμερα. Η όποια καταγραφή 
γίνεται μέσω του Γραφείου Επαγγελματικής Διασύνδεσης, αλλά η αποτελεσματικότητά του 
είναι σίγουρα ελλιπής. Ωστόσο, στη νέα ιστοσελίδα που σχεδιάζει σήμερα το Τμήμα, 
προβλέπεται να δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος για την επικοινωνία των αποφοίτων, και σε 
συνεργασία με το Φοιτητικό Σύλλογο θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας Συλλόγου 
Αποφοίτων. 
 

3.1.2. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; 

 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υπόκειται σε 
ετήσια βάση σε αλλαγές και βελτιώσεις, όσο αυξάνεται και ο αριθμός των μελών ΔΕΠ.  

Οι σπουδές διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη και περιλαμβάνουν: α) Πέντε εξάμηνα βασικού 
κορμού από τα οποία τρία εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (4ο και 5ο) 
γενικής γεωπονικής υποδομής, β) τέσσερα εξάμηνα προσανατολισμένων σπουδών 
εξειδίκευσης στο 6ο, 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο και γ) ένα εξάμηνο για την εκπόνηση πτυχιακής 
εργασίας το 10ο εξάμηνο. 

Σήμερα η δομή του Προγράμματος Σπουδών έχει βελτιωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να 
προσφέρεται ένα ικανοποιητικό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο αρχικά, στα πλαίσια του 
Κορμού, προσφέρει βασικές γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων (γεγονός 
απαραίτητο για μια ευρεία και σύνθετη επιστήμη όπως η Γεωπονία), όπως Βοτανική, 
Φυσιολογία, Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Οικονομικά κτλ., ενώ δίδεται η δυνατότητα 
μεγαλύτερης εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα πλαίσια των Κατευθύνσεων. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι, αντίθετα με άλλα Γεωπονικά Τμήματα, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ο 
Κορμός διαρκεί πέντε και όχι τέσσερα εξάμηνα. Ο λόγος είναι ότι ως Τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, κρίθηκε ότι είναι σημαντικό οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν βασικές 
γνώσεις από το σύνολο των διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 
περισσότερο στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός Γεωπόνου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και αδυναμίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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 Η μη λειτουργία δύο κατευθύνσεων. 
 Ο – ενδεχομένως – μεγάλος αριθμός μαθημάτων. 
 Ο μεγάλος αριθμός διδακτικών ωρών που είναι επιφορτισμένα αρκετά μέλη ΔΕΠ 
 Ο μικρός αριθμός επιλεγόμενων μαθημάτων 
 Η μη καθιέρωση προαπαιτούμενων  

 
3.1.2.1 Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / 
κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων; 
Στον Κορμό (1ο-5ο εξάμηνο) υπάρχουν συνολικά 37 μαθήματα, πέραν της ξένης γλώσσας. 
Στην Κατεύθυνση (6ο-9ο) Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 
υπάρχουν 25 μαθήματα, όσα και στην Κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων. Η Κατεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων έχει 24 μαθήματα. Ήδη έχει 
κατατεθεί πρόταση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για την αύξηση 
των μαθημάτων της Αγροτικής Οικονομίας, από την ακαδημαϊκή περίοδο 2010-2011, κατά 
ένα.  

Συμπερασματικά, η αναλογία μαθημάτων κορμού / κατευθύνσεων είναι 60-40. 
 
3.1.2.2 Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ; 
Δεν υπάρχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
 
3.1.2.3 Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
μαθημάτων;  
Στον Κορμό υπάρχουν συνολικά 37 μαθήματα, πέραν της ξένης γλώσσας. Από αυτά, τα 32 
(86%) είναι υποχρεωτικά και τα 5 (14%) υποχρεωτικής επιλογής. Δεν υπάρχουν μαθήματα 
ελεύθερης επιλογής. Στην Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και 
Περιβάλλοντος, καθώς και στην Κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων, τα 19 είναι 
υποχρεωτικά και τα 6 υποχρεωτικής επιλογής (76-24). Στην Κατεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας, υπάρχουν 19 υποχρεωτικά και 5 υποχρεωτικής επιλογής (79-21). 
 
3.1.2.4 Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, 
μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και 
μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;   
Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 11-5-2, τα μαθήματα υποβάθρου αποτελούν το 24,2%, τα 
μαθήματα επιστημονικής περιοχής το 66,7%, τα μαθήματα γενικών γνώσεων το 1,7% και τα 
μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων το 7,5%. 
 
3.1.2.5 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  
Η αναλογία του χρόνου μεταξύ θεωρίας και εργαστηρίων είναι περίπου 60-40. Ωστόσο, 
υπάρχει διαφοροποίηση, ανάλογα με τις Κατευθύνσεις: Στις Κατευθύνσεις Φυτικής 
Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων, σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων έχει αναλογία 
3:2. Στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η αναλογία είναι διαφορετική (στα 
περισσότερα μαθήματα περίπου 4:1), δεδομένου ότι τα Εργαστήρια περιορίζονται κυρίως 
στην εκμάθηση στατιστικών, οινομετρικών και μαθηματικών πακέτων στον υπολογιστή, και 
δευτερευόντως στις ασκήσεις. Ο πρόσφατος διορισμός ενός ΕΤΕΠ (Σεπτέμβριος 2009) στην 
Κατεύθυνση αυτή, θα επιτρέψει την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών, με την αύξηση 
των ωρών Εργαστηρίου/Ασκήσεων σε μαθήματα όπως Στατιστική, Εφαρμοσμένη 
Οικονομική Στατιστική, Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας, που έως σήμερα είχαν 
ελάχιστες ώρες εργαστηρίων, εξαιτίας της αδυναμίας των μελών ΔΕΠ να καλύψουν τις 
ανάγκες αυτές. 
 
3.1.2.6 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; 
Παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; 
Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία 
επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;  
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναλαμβάνουν την οργάνωση της ύλης των μαθημάτων τους, 
ενώ στις περιπτώσεις όπου υπάρχει επικάλυψη, έρχονται σε συνεννόηση ώστε να υπάρξει 
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καλύτερος συντονισμός. Επικάλυψη ύλης παρατηρείται κατά βάση μεταξύ μαθημάτων 
Κορμού και Κατεύθυνσης. Ωστόσο, αυτό κρίθηκε θεμιτό, με γνώμονα ότι τα μαθήματα 
Κορμού θα πρέπει να προσφέρουν στους φοιτητές βασικές γνώσεις, ενώ αυτά της 
Κατεύθυνσης περισσότερη εμβάθυνση. Για παράδειγμα, το μάθημα της Αγροτικής 
Οικονομίας (στο 5ο εξάμηνο), σκόπιμα έχει μεγάλη επικάλυψη με αρκετά μαθήματα της 
Κατεύθυνσης, όπως της Λογιστικής, της Χρηματοδότησης Επενδύσεων, του Γραμμικού 
Προγραμματισμού και της Αγροτικής Πολιτικής: με αυτόν τον τρόπο σκοπεύει στην παροχή 
βασικών γνώσεων σε όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που θα 
επιλέξουν. Αντίστοιχη περίπτωση είναι των μαθημάτων Γενικής Γεωργίας, Γενικής 
Εντομολογίας, Γενικής Δενδροκομίας (στον κορμό) και Ειδικής Γεωργίας, Ειδικής 
Εντομολογίας, Ειδικής Δενδροκομίας (στην κατεύθυνση).  
 
3.1.2.7 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό 
είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;  
Όχι, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Έχουν υπάρξει σκέψεις για την καθιέρωσή 
τους. 
 
3.1.2.8 Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα 
σπουδών; Ποια είναι αυτά; 
Δεν υπάρχουν τέτοια μαθήματα. 
 
3.1.2.9 Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα 
σχετικά μαθήματα; 
Στο Τμήμα διδάσκονται Αγγλικά και Γαλλικά. Οι φοιτητές επιλέγουν ποια ξένη γλώσσα θα 
διδαχθούν. Τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, αλλά ο βαθμός δεν προσμετρείται στο βαθμό 
πτυχίου. 
 

3.1.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 
 
Το εξεταστικό σύστημα που εφαρμόζεται, είναι αυτό που ακολουθείται και στα περισσότερα 
Πανεπιστήμια της χώρας. Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας που ακολουθεί το Τμήμα 
είναι ότι η εξέταση κάθε μαθήματος διενεργείται με ευθύνη του διδάσκοντα.  

Η πλειοψηφία των μαθημάτων εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. 
Υπάρχουν ωστόσο αρκετές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το κάθε μάθημα, το διδάσκοντα, 
αλλά και την Κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στα μαθήματα των Κατευθύνσεων Φυτικής 
Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων, τα Εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και κατά 
συνέπεια, οι φοιτητές εξετάζονται και στα εργαστήρια. Αυτό δεν εφαρμόζεται στην 
Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. 

Ορισμένοι διδάσκοντες επιλέγουν τη διαδικασία των εξετάσεων προόδου, ενώ άλλοι 
παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να παραδώσουν εργασίες (άλλοτε υποχρεωτικές, 
άλλοτε προαιρετικές) οι οποίες προσμετρούνται στον τελικό βαθμό με ένα ποσοστό 
(συνήθως της τάξης του 20-35%). Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται συνήθως σε μαθήματα 
της Κατεύθυνσης, με σκοπό τη μεγαλύτερη εντρύφηση του φοιτητή στο αντικείμενο του 
μαθήματος, αλλά και λόγω του μικρότερου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε 
μάθημα. 

Σε πρώτη ανάγνωση, η απουσία ενός απόλυτα κοινού συστήματος εξέτασης ενδεχομένως να 
φαίνεται ότι δημιουργεί πρόβλημα προσαρμογής των φοιτητών, αλλά και δυσκολίας 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Το θέμα αυτό απασχόλησε και τη 
ΓΣ, ωστόσο κυριάρχησε η άποψη ότι είναι αδύνατον να επιβάλλεις κοινούς κανόνες σε τόσο 
διαφορετικά μαθήματα-γνωστικά αντικείμενα, με διαφορετικές μαθησιακές και 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις (π.χ. θεωρητικά μαθήματα, εργαστηριακά μαθήματα, μαθήματα 
με χρήση Η/Υ κτλ), ενώ επιπρόσθετα κρίθηκε και αντι-ακαδημαϊκό (με τον περιορισμό της 
ελευθερίας του διδάσκοντα, αλλά και των αναγκών των φοιτητών, οι οποίοι σε αρκετά 
μαθήματα επιθυμούν τη διενέργεια ενδιάμεσων προόδων). 
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3.1.3.1 Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι 
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; 
Συνοπτικά, η βασική διαδικασία εξέτασης-αξιολόγησης των φοιτητών είναι οι τελικές 
εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Δεν υπάρχουν μαθήματα όπου να προσφέρεται η 
δυνατότητα απαλλακτικής εξαμηνιαίας εργασίας. Αντίθετα, οι εναλλακτικοί τρόποι 
αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο Τμήμα είναι οι εξής: 

 Εργαστηριακές εξετάσεις. Συμπληρωματικές στις γραπτές εξετάσεις και 
εφαρμόζονται σε όλα τα μαθήματα βασικής γεωπονικής εκπαίδευσης και στις 
Κατευθύνσεις Φυτικής Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίμων. 

 Ενδιάμεσες εξετάσεις (πρόοδοι): Εφαρμόζεται σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων, 
όπως Γενετική, Γενική Ζωολογία, Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων, Μέθοδοι 
Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς. 

 Υποχρεωτικές εργασίες που προσμετρούνται στον τελικό βαθμό (συμπληρωματικές 
των τελικών εξετάσεων).  

 Προαιρετικές εργασίες που προσμετρούνται στον τελικό βαθμό: Η διαδικασία αυτή 
ακολουθείται σε μεγάλο αριθμό μαθημάτων (περίπου το 30%). 

 Εξετάσεις στον Η/Υ: Εφαρμόζεται μόνο στο μάθημα της Αριστοποίησης της 
Γεωργικής Παραγωγής, συμπληρωματικά στις γραπτές εξετάσεις. 

 
3.1.3.2 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
φοιτητών; 
Στην περίπτωση των γραπτών εξετάσεων (διαδικασία που όπως εξηγήθηκε εφαρμόζεται στο 
σύνολο των μαθημάτων), η διαφάνεια διασφαλίζεται καταρχήν από το γεγονός ότι ο κάθε 
φοιτητής δικαιούται να δει το γραπτό του. Σε περίπτωση διαφωνίας του φοιτητή, του 
παρέχεται η δυνατότητα να προσφύγει στη ΓΣ. Στα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, έχει 
καταγραφεί μόνο ένα περιστατικό όπου σχεδόν το σύνολο των φοιτητών ενός μαθήματος, 
προσέφυγε στη ΓΣ. Επιπρόσθετα, η ΓΣ έχει συστήσει στα μέλη ΔΕΠ να αποφεύγεται η 
προφορική εξέταση αντί γραπτών εξετάσεων, με σκοπό ακριβώς την ενίσχυση της 
διαφάνειας. 
 
3.1.3.3 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια 
είναι αυτή; 
Συστηματική διαδικασία δεν υπάρχει, ωστόσο η απουσία ενστάσεων από τους φοιτητές, 
υποδεικνύει ότι οι ακολουθούμενες διαδικασίες στο Τμήμα είναι πολύ ικανοποιητικές. 
 
3.1.3.4 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 
διπλωματικής εργασίας; 
Κάθε φοιτητής έρχεται σε συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ που επιθυμεί να επιλέξει ως 
επιβλέποντα της πτυχιακής του. Εφόσον συμφωνήσουν για το θέμα, ο φοιτητής 
υποχρεούνται στην υποβολή αίτησης στη ΓΣ του Τμήματος όπου αναφέρει το μέλος ΔΕΠ και 
τον τίτλο της πτυχιακής που θα εκπονήσει. Αρμόδιο όργανο για την επικύρωση της ανάθεσης 
είναι η ΓΣ., η οποία και ορίζει (κατόπιν πρότασης του επιβλέποντα) τα άλλα δύο μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής. Κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη 
περισσοτέρων από τριών (3) διπλωματικών εργασιών ανά έτος.  

Αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης-βαθμολόγησης, η διαφάνεια ενισχύεται από το 
γεγονός ότι βαθμολογείται από τρία μέλη ΔΕΠ και όχι μόνο από τον επιβλέποντα. Ωστόσο, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί σημαντική παράλειψη του Τμήματος το γεγονός ότι δεν 
πραγματοποιούνται δημόσιες παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών. Αυτό εν μέρει 
δικαιολογείται από τον μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ που υπηρετούσε ως πρόσφατα (και κατά 
συνέπεια το μεγάλο φόρτο εργασίας που είχαν), ωστόσο πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Βασική 
προτεραιότητα του Τμήματος είναι να καθιερώσει τη δημόσια παρουσίαση από το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος (2009-10). 
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3.1.3.5 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ 
διπλωματική εργασία; Ποιες; 
Στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος υπάρχει ένα πλαίσιο ανάθεσης και εξέτασης των 
πτυχιακών, ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο ποιότητας. Με δεδομένο ότι κάθε 
Κατεύθυνση έχει διαφορετικές απαιτήσεις λόγω της διαφορετικής φύσης του ερευνητικού 
πεδίου, κρίνεται σκόπιμη η άμεση εκπόνηση από κάθε Κατεύθυνση ξεχωριστά, ενός 
κανονισμού εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, όπου θα εμπεριέχονται συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ποιότητας. 
 

3.1.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών; 

 
Αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι το Τμήμα καταβάλλει προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης και 
επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έγινε μια 
μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης και του περιγράμματος (δηλαδή και της ύλης) για αρκετά 
μαθήματα, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ελέγχοντας τα προγράμματα 
σπουδών άλλων αντίστοιχων τμημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαφαίνεται σαφώς 
μια προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα, τόσο στα προγράμματα σπουδών, όσο και στα 
περιγράμματα των μαθημάτων. 

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ και το πρόγραμμα «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών», 
εισήχθησαν νέα μαθήματα, ενώ για αρκετά υφιστάμενα, αναμορφώθηκε η ύλη, η δομή και η 
διάρθρωσή τους δίδοντας μεγάλη έμφαση στην εισαγωγή σύγχρονων εποπτικών μέσων και 
της χρήσης Η/Υ στη διαδικασία διδασκαλίας.  

Με δεδομένο ωστόσο, ότι το Τμήμα έχει μόλις δέκα χρόνια λειτουργίας και η στελέχωσή του 
έφτασε σε ικανοποιητικό επίπεδο μόλις το 2009, οι διεθνείς συνεργασίες είναι ασφαλώς 
περιορισμένες. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι έχουν υπάρξει ανταλλαγές 
φοιτητών, αλλά και διδασκόντων, έστω και σε περιορισμένο αριθμό. 
 
3.1.4.1 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 
ΟΧΙ 
 
3.1.4.2 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και 
ποσοστό); 
Όχι, πέραν των Κύπριων φοιτητών. 
 
3.1.4.3. Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Δεν διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα. Ωστόσο, για τους αλλοδαπούς φοιτητές που 
φοιτούν στο Τμήμα μέσω των προγραμμάτων ERASMUS, όλα τα μαθήματα που επιλέγουν 
παραδίδονται κατ’ ιδίαν και στα αγγλικά. 
 
3.1.4.4 Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας 
(π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών 
σπουδών συμμετέχει το Τμήμα; 
Στο πρόγραμμα ERASMUS. 
 
3.1.4.5 Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 
εξωτερικού; Ποιες; 
Ναι, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS έχουν συναφθεί σύμφωνα συνεργασίας με 
ιδρύματα του εξωτερικού. Αυτά αναλύονται στις ενότητες 4.9 & 4.10. 
  
3.1.4.6 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών; Ποιες; 
Όχι. 
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3.1.4.7 Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);  
Ναι. 
 
3.1.4.8 Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS;  
Έντυπα δεν υπάρχουν, ωστόσο με την εφαρμογή του από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, 
υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος ο νέος Οδηγός Σπουδών που εμπεριέχει και το 
σύστημα ECTS. 
 

3.1.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 
 
3.1.5.1 Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι 
υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; 
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές από το πρώτο 
έτος λειτουργίας του Τμήματος. Από την περίοδο 2005-06, η πρακτική άσκηση εντάχθηκε 
στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να αμείβονται κατά της 
διάρκειά της. 
 
3.1.5.2 Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των 
φοιτητών την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο Τμήμα. 
 
3.1.5.3 Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η 
πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική; 
Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι την επιχείρηση όπου θα 
κάνουν την πρακτική τους. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περίπτωση να υποχρεωθούν 
να εξασκηθούν σε θέση που δεν τους ευχαριστεί. 
 
3.1.5.4 Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; 
Ποια είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός; 
Ο κανονισμός για την πρακτική άσκηση υπάρχει στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Κάθε 
χρόνο, οι υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης από κάθε κατεύθυνση ενημερώνουν διεξοδικά 
τους φοιτητές για τις υποχρεώσεις τους και τις διαδικασίες. 
 
3.1.5.5 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην 
οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;  
Δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές δυσκολίες έως σήμερα. Ωστόσο, θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν για πρακτική άσκηση οργανισμούς 
του Δημοσίου (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Νομαρχίες κτλ) και η συμμετοχή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι σχετικά περιορισμένη.  
 
3.1.5.6 Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; 
Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η  
εξοικείωση των ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της 
πρακτικής άσκησης; 
Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην εφαρμογή γνώσεων εξειδικευμένα ανάλογα με την 
κατεύθυνση στην οποία φοιτά ο/η φοιτητής/τρια. Στην Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιδοτήσεων, οργάνωσης και διοίκησης. 
Στην Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής σε θέματα αύξησης/ανάπτυξης των φυτών, 
φυτοπροστασίας κτλ, ενώ στην Κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων σε θέματα επεξεργασίας 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τυποποίησης, διασφάλισης ποιότητας κτλ.   

Σε γενικές γραμμές ο θεσμός της πρακτικής άσκησης κρίνεται ικανοποιητικός: οι φοιτητές 
εξοικειώνονται με την αγορά εργασίας, τις εργασιακές συνθήκες και απαιτήσεις. Ωστόσο, η 
αποτελεσματικότητά του και η εξοικείωση των φοιτητών ποικίλει σημαντικά: Υπάρχουν και 
περιπτώσεις όπου οι φοιτητές ελάχιστα αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης (είτε 
με υπαιτιότητα των ίδιων, είτε με υπαιτιότητα των επιχειρήσεων/οργανισμών), ωστόσο, ο 
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έλεγχος κάθε μιας περίπτωσης από το Τμήμα είναι αδύνατος. Οι περισσότεροι φοιτητές 
επιλέγουν να κάνουν την πρακτική τους σε επιχείρηση στον οικογενειακό τόπο κατοικίας, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συχνή εποπτεία. Με δεδομένο ότι η πρακτική άσκηση 
διεξάγεται αποκλειστικά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, είναι επίσης αδύνατον να 
υποχρεωθούν οι φοιτητές να την πραγματοποιήσουν σε επιχειρήσεις στην έδρα του 
Πανεπιστημίου, όπου ο έλεγχος και η εποπτεία θα ήταν περισσότερο εφικτές. 
 
3.1.5.7 Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την 
εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας; 
Κατά βάση όχι, δεδομένου ότι τα αντικείμενα της πτυχιακής εργασίας είναι συνήθως πιο 
επιστημονικά. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πτυχιακής 
τους συλλέγουν στοιχεία που θα τους χρειαστούν για την εκπόνηση της πτυχιακής. 
 
3.1.5.8 Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική 
απασχόληση των πτυχιούχων; 
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις όπου 
αξιοποιήθηκαν οι φοιτητές στη συγκεκριμένη επιχείρηση όπου έκαναν και την πρακτική 
τους. Επιπρόσθετα, ακόμη και ερευνητικά ινστιτούτα ενδιαφέρθηκαν να απασχολήσουν 
τους φοιτητές που εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.  
 
3.1.5.9 Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, 
πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών;  
Σε περιορισμένο βαθμό ναι, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ορεστιάδας. Σημαντική επιτυχία του 
Τμήματος είναι επίσης η άδεια (κατόπιν αιτήματος του Τμήματος) της Αγροτική Τράπεζας 
ΑΕ να πραγματοποιούν οι φοιτητές του Τμήματος, πρακτική άσκηση στα υποκαταστήματά 
της. 
 
3.1.5.10 Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να 
δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο); 
Καταρχήν, το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» του ΕΠΕΑΕΚ. Στα 
πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι φοιτητές απασχολούνται κανονικά, με μηνιαία 
αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη (εισφορές, ένσημα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).  

Παράλληλα, το Τμήμα με τις επαφές και το δίκτυο συνεργασίας που έχει δημιουργήσει με τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που εκπαιδεύουν φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής 
τους άσκησης, συμβάλει στην εξοικείωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας, αλλά και 
προωθεί τη γνωριμία των επιχειρήσεων με μελλοντικούς, δυνητικά εργαζόμενους. Στα 
πλαίσια αυτά, έχουν ήδη οργανωθεί ημερίδες ενημέρωσης για την πρακτική άσκηση, καθώς 
και διάφορες άλλες εκδηλώσεις με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις προοπτικές 
απασχόλησης των αποφοίτων, το μέλλον του γεωπόνου κτλ. 
 
3.1.5.11 Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / 
εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 
άσκησης;  
Στενή συνεργασία δεν υπάρχει, ωστόσο κάθε φοιτητής προσκομίζει στον εκπρόσωπο του 
φορέα εκτέλεσης επιστολή του υπεύθυνου κάθε κατεύθυνσης όπου αναλύονται οι 
υποχρεώσεις του φοιτητή/ασκούμενου, οι υποχρεώσεις του φορέα και υπάρχει επικοινωνία 
σε περιπτώσεις όπου δημιουργούνται προβλήματα οποιασδήποτε φύσης. 
 
3.1.5.12 Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη 
συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; 
Ποιες; 
Μοναδική απαίτηση είναι ο φορέας εκτέλεσης να ασκεί δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο φοιτητής. 
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3.1.5.13 Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;  
Κάθε Κατεύθυνση έχει ορίσει έναν υπεύθυνο πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές της 
Κατεύθυνσης μπορούν επικοινωνήσουν σε οποιαδήποτε στιγμή με τον υπεύθυνο 
(τηλεφωνικά ή με e-mail). Στα τρία έτη που λειτουργούσε το πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ, οι 
υπεύθυνοι πραγματοποιούσαν και επισκέψεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις/οργανισμούς 
όπου ασκούνταν οι φοιτητές 

 

3.2.  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών3 
3.2.1 Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
Αειφορικά συστήματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία. 
 

3.2.2 Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.4 

 
 

3.2.3 Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις 
απαιτήσεις της κοινωνίας; 

 
Το ΠΜΣ του Τμήματος λειτουργεί μόλις δύο χρόνια, ενώ μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 
μόλις δύο (2) φοιτητές. Κατά συνέπεια, είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης 
του στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Υπάρχει ωστόσο η 
αισιοδοξία ότι το ΠΜΣ προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις 
νέες απαιτήσεις για μια γεωργία προσανατολισμένη στις νέες καλλιέργειες, την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και αιτιάσεις ότι το ΠΜΣ είναι πολύ γενικό με μικρή 
εξειδίκευση. 
 
3.2.3.1 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικές είναι; 
Μέχρι σήμερα όχι, δεδομένου ότι το ΠΜΣ είναι νέο. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ σε συνεργασία 
με τη ΣΕΜΣ θα υποβάλλουν αιτιολογημένη έκθεση αποτίμησης με τη συμπλήρωση πέντε 
ετών λειτουργίας του ΠΜΣ. 
 
3.2.3.2 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος 
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 
Παρότι το ΠΜΣ είναι νέο, ο βασικότερος προβληματισμός μέσα στο Τμήμα είναι κατά πόσο 
προσφέρει πραγματική εξειδίκευση. Η ΓΣΕΣ έχει ήδη συζητήσει – και πρόκειται να το κάνει 
εκ νέου στο τέλος της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς – την περίπτωση το ΠΜΣ να 
εξειδικευτεί στα πρότυπα του Προπτυχιακού ΠΣ.  
 
3.2.3.3 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; 
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, με ειδικές ανακοινώσεις στον τύπο καθώς και με τη 
διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων. 
 
3.2.3.4 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων 
απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα; 
Όχι μέχρι σήμερα (καθώς δεν υπάρχει ικανός αριθμός αποφοίτων), αλλά αυτό αποτελεί 
βασική προτεραιότητα για το προσεχές μέλλον. 
 

                                                 
3 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών η 
ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ.  
4 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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3.2.4 Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 
3.3.4.1 Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / 
κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων;  
Στο ΠΜΣ δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, κατά συνέπεια όλα τα μαθήματα είναι κορμού. 
 
3.2.4.2 Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων 
υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των 
μαθημάτων;   
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το γεγονός αυτό είναι ασφαλώς περιοριστικό, ωστόσο 
δικαιολογείται από τον περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ που υπηρετούσαν στο Τμήμα μέχρι 
πρόσφατα. Επιπρόσθετα, τα χαμηλά δίδακτρα που έχουν επιβληθεί και ο μικρός αριθμός 
φοιτητών (λιγότεροι από 20) δεν επιτρέπουν – λόγω υψηλού κόστους – την πρόσκληση 
καθηγητών από άλλα ΑΕΙ της χώρας. 

Με τα νέα δεδομένα σήμερα, θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί ο αριθμός των 
προσφερόμενων μαθημάτων, σε μια προσπάθεια ριζικής αναμόρφωσης του ΠΜΣ. 
 
3.2.4.3 Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, 
μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και 
μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;   
Όλα τα μαθήματα είναι κορμού και θεωρούνται ανάπτυξης δεξιοτήτων. 
 
3.2.4.4 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  
Στα μαθήματα του ΠΜΣ ο χρόνος κατανέμεται μεταξύ θεωρίας και εργαστηρίων σε ποσοστό 
περίπου 60%-40%. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται μόνο στα μαθήματα μαθηματικού και 
οικονομικού περιεχομένου, όπου αντί για εργαστήρια, υπάρχει εκπαίδευση σε Η/Υ και 
επίλυση ασκήσεων.  
 
3.2.4.5 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει 
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική 
η έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, 
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων; 
Στα περισσότερα μαθήματα του ΠΜΣ υπάρχουν τουλάχιστον δύο διδάσκοντες σε κάθε 
μάθημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής συντονισμός μεταξύ τους για τον καθορισμό της 
ύλης. Επίσης, συνεργασία υπάρχει και μεταξύ διδασκόντων των διαφορετικών μαθημάτων. 
Για κάθε μάθημα υπάρχει ένα περίγραμμα που έχει εγκριθεί από την ΓΣΕΣ, ενώ οι όποιες 
αλλαγές υποβάλλονται με αιτιολογημένη έκθεση στη ΣΕΜΣ. 
 
3.2.4.6 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό 
είναι; 
Όχι, δεν εφαρμόζεται το σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων, με δεδομένο ότι υπάρχουν 
μόλις δύο εξάμηνα και τα διδασκόμενα μαθήματα είναι κατά βάση, από διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα.  

Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη οι πτυχιούχοι ΤΕΙ να παρακολουθούν μια σειρά προπτυχιακών 
μαθημάτων, σύμφωνα με την κατά περίσταση, εισήγηση της ΣΕΜΣ. 
 

3.2.5 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 
 
3.2.5.1 Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 
τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα; 
Δεδομένου ότι πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, η χρήση μεθόδων ενδιάμεσης 
εξέτασης με τη μορφή προόδων, τεστ κτλ, είναι περιορισμένη. Σε όλα τα μαθήματα ωστόσο, 
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υπάρχει συνεχής ανάθεση εργασιών (3-4 ανά μάθημα) τις οποίες καλούνται να 
ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν οι φοιτητές. 
 
3.2.5.2 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 
φοιτητών; 
Στα περισσότερα μαθήματα υπάρχουν δύο διδάσκοντες/αξιολογητές, ενώ επιπρόσθετα, όλα 
τα γραπτά παραμένουν στη διάθεση της ΣΕΜΣ και κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να ελέγξει 
το γραπτό του. 
 
3.2.5.3 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια 
είναι αυτή; 
Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία, εφόσον το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το 
ΠΜΣ είναι πολύ μικρό. Επιπλέον, δεν έχει σημειωθεί ως σήμερα κάποιο αρνητικό γεγονός 
που να υποδηλώνει την ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος.  
 
3.2.5.4 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 
μεταπτυχιακής εργασίας; 
Η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης είναι απολύτως διαφανής: Τα μέλη ΔΕΠ κοινοποιούν 
στους φοιτητές ενδεικτικά θέματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν. Κάθε φοιτητής 
καλείται να επισκεφτεί όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και να συζητήσει πιθανά θέματα 
μεταπτυχιακών διατριβών. Ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου, ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει 
τον επιβλέποντα και το θέμα του στη ΓΣΕΣ του Τμήματος.  

Η εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής γίνεται δημόσια, ενώπιον τριμελούς επιτροπής η 
οποία και την βαθμολογεί. 
 
3.2.5.5 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή 
εργασία; 
Την ακαδημαϊκή περίοδο 2008-09 εισήχθη για πρώτη φορά σειρά σεμιναρίων σχετικά με τη 
συγγραφή μεταπτυχιακών εργασιών. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σχεδιάζεται να 
εκδοθεί και ένα φυλλάδιο το οποίο θα διανέμεται στους φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, στο 
ΠΜΣ εφαρμόζονται όλα τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας ερευνητικών εργασιών. 
 

3.2.6 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;5 
 
3.2.6.1. Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών 
φοιτητών; 
Στον Κανονισμό Σπουδών περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία. Για την αξιολόγηση και 
επιλογή των υποψηφίων  συνυπολογίζονται: 

1. Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 0,3. 
2. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας εφόσον το θέμα της εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο του Μ.Π.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,05. 
3. Η ενδεχόμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως και τυχόν δημοσιεύσεις (αυτοδύναμες 

ή σε συνεργασία με άλλους) επί του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. με συντελεστή 
βαρύτητας 0,1. 

4. Συνέντευξη των υποψηφίων από τη Σ.Ε.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,05. 
5. Η επίδοση του φοιτητή σε εξετάσεις που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και διενεργούνται 

με ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. ειδικά για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο συντελεστής βαρύτητας των γραπτών εξετάσεων στην 
διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου καθορίζεται σε 0,5.  

Η Σ.Ε.Μ.Σ. διαμορφώνει και υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση τον πίνακα 
επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων, επικυρωμένος από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ανακοινώνεται 
από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο εντός 10 ημερών από το χρόνο ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. 

                                                 
5 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-3  
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Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, που πρέπει να είναι συγκεκριμένη, 
κρίνεται τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
 
3.2.6.2 Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές; 
Όπως εξηγήθηκε παραπάνω. 
 
3.2.6.3 Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;6  
 
3.2.6.4 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της 
επιλογής φοιτητών; 
Η διαδικασία ανακοινώνεται σε εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΔΠΘ, 
στα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ (στο ηλεκτρονικό φυλλάδιο που αποστέλλεται σε αυτούς), ενώ τα 
αποτελέσματα της επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 
3.2.6.5 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 
επιλογής φοιτητών; 
Η διαδικασία επιλογής είναι απόλυτα διαφανής, δεδομένου ότι στηρίζεται κατά κύριο λόγο 
σε γραπτές εξετάσεις (όπου υπάρχουν δύο εξεταστές). Ακόμη και στη συνέντευξη, 
συμμετέχει τριμελής επιτροπή. Τελικά, η διαδικασία επιλογής είναι και αποτελεσματική και 
διαφανής, εφόσον υπάρχει πλήρης ποσοτικοποίηση των κριτηρίων (με διαφορετικούς 
συντελεστές βαρύτητας), η διαδικασία είναι γνωστή εκ των προτέρων και οι δυνατότητες 
παρέμβασης εξαιρετικά περιορισμένες. 
 
 

3.2.7 Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

 
Ελλιπέστατη. 
 
 
3.2.7.1 Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 
Το ΠΜΣ χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα δίδακτρα των φοιτητών, τα οποία είναι πολύ 
χαμηλά (500 € ανά τρίμηνο, 1500 € συνολικά για κάθε φοιτητή) , ενώ και ο αριθμός των 
φοιτητών είναι μικρός (περίπου 15-18). 
 
3.2.7.2 Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 
Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα οικονομικής φύσης, ιδιαίτερα για ένα ΠΜΣ το οποίο 
βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εργαστήρια (άρα και οι ανάγκες σε υλικά, εργαστηριακά 
αναλώσιμα, αλλά και εξοπλισμό εργαστηρίων είναι εξαιρετικά μεγάλες). Το οικονομικό αυτό 
πρόβλημα – το οποίο ενδεχομένως να οδηγήσει και σε αδυναμία συνέχισης του ΠΜΣ – 
επιδεινώνεται από την αδικαιολόγητη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ να 
παρακρατεί το 35% των εσόδων του ΠΜΣ. 

Η βιωσιμότητα του ΠΜΣ εξαρτάται τελικά από τη διάθεση και το μεράκι των μελών ΔΕΠ, 
αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.   
 
3.2.7.3 Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
Για ανάγκες εργαστηρίου κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως για τα έξοδα πρόσκλησης 
ομιλητών.  
  

                                                 
6 Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί συμπληρώνοντας τον Πίνακα 7.6 
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3.2.8 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

 
3.2.8.1 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ; 
Στην κατάρτιση του ΠΜΣ έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν σύγχρονες τάσεις στη 
γεωπονική επιστήμη με έμφαση στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, κατά 
τα πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εξωτερικού. Αρχικά υπήρχε η σκέψη να 
καλούνται ως ομιλητές, διακεκριμένοι καθηγητές από ξένα Πανεπιστήμια, ωστόσο αυτό – 
λόγω των περιορισμένων πόρων – έγινε εφικτό μόλις μία φορά ως τώρα. 
 
3.2.8.2 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και 
ποσοστό); 
Όχι. 
 
3.2.8.3 Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
Τα μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά, ωστόσο σχεδόν το σύνολο της βιβλιογραφίας που 
χρησιμοποιείται είναι ξενόγλωσσο. 
 
3.2.8.4 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 
εξωτερικού; 
Όχι ακόμη, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες να πραγματοποιηθούν, τόσο στα πλαίσια 
του Erasmsus, όσο και μέσω προσωπικών επαφών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ήδη 
έχουν γίνει ορισμένες προσεγγίσεις με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και ευρωπαϊκά. 
 
3.2.8.5 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; Ποιες; 
Με δεδομένο ότι το ΠΜΣ λειτουργεί μόλις δύο χρόνια, αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να έχει 
συμβεί. 
 

3.3.  Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
3.3.1 Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας; 

 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ουσιαστικά ξεκίνησε με την εκλογή των πρώτων 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Έως την περίοδο 2007-08 γίνονταν δεκτοί ως υποψήφιοι 
διδάκτορες και άτομα χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Με την έναρξη του ΠΜΣ είναι 
πλέον απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος.  

Η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας αποτελεί κύριο στόχο του Τμήματος και το ΠΔΣ 
συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση με την προσέλκυση ικανών νέων 
επιστημόνων και τη συνακόλουθη στελέχωση των εργαστηρίων του Τμήματος. Το σύνολο 
των διδακτορικών ερευνών αναφέρεται σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για την κοινωνία 
(ασφάλεια τροφίμων, παραγωγή νέων γεωργικών προϊόντων, νέες μέθοδοι παραγωγής κτλ).   
 
3.3.1.1 Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσματικές είναι; 
Παρότι δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου, η ΓΣΕΣ σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ελέγχει την πρόοδο και την εξέλιξη των εκπονούμενων διατριβών, ενώ 
επιλαμβάνεται και τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.  
 
3.3.1.2 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του 
Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 
Ναι, μέσω της ΓΣΕΣ. Το ΠΔΣ έχει ήδη αναθεωρηθεί, ενώ κάθε φορά συζητούνται διεξοδικά 
οι διαδικασίες.  
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3.3.1.3 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών; 
Δεν γίνονται προκηρύξεις σε εφημερίδες, αλλά η δημοσιότητα εξασφαλίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από τις προσωπικές επαφές των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Αυτό υποδηλώνεται και 
από το σημαντικό αριθμό αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη δεκάχρονη λειτουργία του 
Τμήματος.  
 
3.3.1.4 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων  
απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα; 
Αυτό γίνεται σε προσωπικό επίπεδο από τον εκάστοτε επιβλέποντα Καθγητή. Σχεδιάζεται 
(στα πλαίσια της ριζικής ανακατασκευής της ιστοσελίδας του Τμήματος) η πλήρης 
καταγραφή των αποφοίτων (προπτυχιακών – μεταπτυχιακών – διδακτόρων).  
 

3.3.2. Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; 
 
3.3.2.1 Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά; 
Ναι, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό, υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι τίτλου 
Γεωπονικής Σχολής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν έναν αριθμό μαθημάτων, τα οποία 
ορίζονται από τη ΓΣΕΣ.  
 
3.3.2.2 Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά; 
Όχι, γιατί το Τμήμα αποτελείται από Τομείς με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και 
αποκλίνουσες ερευνητικές μεθοδολογίες. Θα ήταν αδύνατον να συνδυαστούν σε ένα 
μάθημα. 
 

3.3.3 Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;7 
 
3.3.3.1 Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του Οικείου Τμήματος ή γενικότερα Μ.Δ.Ε. συναφών με τα γνωστικά 
αντικείμενα των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος έχουν δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.  

Η αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα διαβιβάζεται στον καθ’ ύλη αρμόδιο Τομέα του 
Τμήματος ή εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη Τομείς στο Τμήμα, στη Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος, που κρίνει την αποδοχή της υποψηφιότητας εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής. 

Οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να έχουν συνάφεια με το ευρύτερο 
γνωστικό αντικείμενο του επιβλέποντα που θα επιλέξει για την εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποφασίζει ο αρμόδιος τομέας του Τμήματος και 
εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη Τομείς στο Τμήμα, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

Η τελική επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με πρόταση του επιβλέποντα και με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
1. Βαθμός Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  

2. Συνέντευξη με τον επιβλέποντα  

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής, για όσοσυς είναι Έλληνες, και άριστη γνώση της Ελληνικής, 
για τους αλλοδαπούς. 

Για τους αλλοδαπούς η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται από σχετικό 
πιστοποιητικό που χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από το Σχολείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ή το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ή το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης ή από άλλο 
φορέα πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

                                                 
7 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-4  

http://www.auth.gr/smg/
http://www.auth.gr/smg/
http://www.didaskaleio.uoa.gr/
http://www.greeklanguage.gr/
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Για τους Έλληνες 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 και ισχύει. 

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 του οικείου 
κλάδου. 

Τις εξετάσεις διενεργεί τριμελής επιτροπή που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., και στην οποία 
μετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  

4. Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου 
σπουδών τους από την εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή.  

5. Βιογραφικό του υποψηφίου που περιλαμβάνει και τυχόν δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις του 
υποψηφίου. 

6. Γνώση χρήσης Η/Υ. 

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές. 

 
3.3.3.2 Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται; 
Όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Η γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή είναι καθοριστική για την 
επιλογή του υποψηφίου, εφόσον εκείνος είναι υπεύθυνος για την ερευνητική διαδικασία που 
θα ακολουθηθεί κατά την πορεία της διατριβής, γνωρίζοντας τις δυνατότητες του 
εργαστηρίου του και τις τυχόν συνεργασίες του με άλλα εργαστήρια της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. 
 
3.3.3.3 Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;8 
Πάνω από 90%. Έως σήμερα έχουν απορριφτεί μόνο περιπτώσεις που δεν πληρούσαν 
τυπικά ή/και ουσιαστικά κριτήρια. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον Πίνακα 11-
4. 
 
3.3.3.4 Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
διδακτόρων; 
Ο Κανονισμός του ΠΔΣ είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ενώ περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.  
 
3.3.3.5 Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 
επιλογής υποψηφίων διδακτόρων; 
Κατά κύριο λόγο από το γεγονός ότι η απόφαση λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ με την αρχή της 
πλειοψηφίας. 
 

3.3.4 Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών; 
 
3.3.4.1 Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) 
όπου καθηγητές και ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για 
ενημέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών; 
Όχι, δεν έχει καθιερωθεί ακόμη. Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Κανονισμού ΠΔΣ κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους σχεδιάζεται να καθιερωθεί αυτή η 
διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν θα είχε νόημα αν γινόταν στο σύνολο του Τμήματος 
(εφόσον τα γνωστικά αντικείμενα είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους) – ωστόσο θα ήταν 
πολύ σημαντική στα πλαίσια των Εργαστηρίων. Σήμερα, με τη στελέχωση του Τμήματος με 
έναν ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ, υπάρχουν Εργαστήρια τα οποία θα μπορούσαν να 
προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής. 

 

                                                 
8 Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί συμπληρώνοντας τον Πίνακα 7.8 
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3.3.4.2 Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και 
ερευνητικά κέντρα για να δώσουν  ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους;  
Ναι, το Τμήμα έχει ήδη οργανώσει μεγάλο αριθμό ανάλογων εκδηλώσεων (πάνω από 20), 
όπου προσκεκλημένοι ομιλητές από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού 
έχουν δώσει διαλέξεις. 

 
3.3.5 Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών; 
 

3.3.5.1 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 
3μελείς επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 

Όχι. 
 
3.3.5.2 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων; 
Όχι. 
 
3.3.5.3 Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη 

γλώσσα; 
Ναι, εφόσον το επιθυμεί ο υποψήφιος. 
 
3.3.5.4 Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 

εξωτερικού; 
Ισχύει ότι και για το ΠΜΣ. 
 
3.3.5.5. Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για 

την συμμετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer 
schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα 
περιοδικά, κλπ.; 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες ενθαρρύνονται ενεργά να επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε 
διεθνή συνέδρια και την υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά. Το Τμήμα έχει μάλιστα 
συζητήσει την περίπτωση οι επιστημονικές δημοσιεύσεις να είναι προαπαιτούμενο για την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής.  

Οι επιβλέποντες Καθηγητές σε μεγάλο βαθμό φροντίζουν και την ένταξη των υποψηφίων σε 
ερευνητικά προγράμματα στα οποία οι ίδιοι συμμετέχουν. 
 
3.3.5.6   Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών; Ποιες; 
Όχι. 
 

3.3.6 Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; 
 
3.3.6.1 Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα 
ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών; 
Ασφαλώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
3.3.6.2 Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των 
υποψηφίων διδακτόρων; 
Μέσω της ενεργής επίβλεψης από τον Καθηγητή και την Τριμελή Επιτροπή, καθώς και την 
Ετήσια Έκθεση Προόδου που υποβάλλεται στη ΓΣΕΣ. 
 
3.3.6.3 Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική 
διατριβή; Ποιες; 
Στον Κανονισμό του ΠΔΣ αναφέρονται οι απαιτήσεις για την εκτύπωση της διδακτορικής 
διατριβής: Η διατριβή θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Γενικό μέρος, Ειδικό μέρος, 
Περίληψη (στα ελληνικά και τα αγγλικά – summary- ή άλλη ξένη γλώσσα, Βιβλιογραφία,, 
Παράρτημα (αν υπάρχει). Οι αναφορές της βιβλιογραφίας στο κείμενο και το μέρος της 
βιβλιογραφίας θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες της International Committee of 
Journal Editors. 
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4. Διδακτικό έργο 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα 
του επιτελούμενου σ΄αυτό διδακτικού έργου, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών), απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 

4.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού 
προσωπικού; 

 
4.1.1. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; 

Πώς εφαρμόζεται; 
 
 
Η αξιολόγηση των διδασκόντων τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο,  
επιτυγχάνεται μέσω της παρακάτω διαδικασίας. 
 
Α) Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων 

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του 
ΔΠΘ, ήδη κατά την διάρκεια του εαρινού και χειμερινού εξαμήνου του 2008, εδόθησαν 
ερωτηματολόγια (σύμφωνα με το πρότυπο της Α.ΔΙ.Π) στο σύνολο των φοιτητών 
προκειμένου να εκφράσουν, ανώνυμα, την άποψή τους για το εκπαιδευτικό έργο του 
Τμήματος. Μεταξύ των άλλων ερωτημάτων, το υπόδειγμα  (επισυνάπτεται) περιείχε επτά (7) 
ερωτήσεις μέσω των οποίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αξιολογούσαν τον διδάσκοντα 
καθώς και το επικουρικό προσωπικό. Όλες οι σχετικές ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και οι 
φοιτητές αξιολογούσαν  σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 (βέλτιστη) κάθε σχετικό ζήτημα. 
Πέραν των παραπάνω,  υπήρχε και  δυνατότητα γενικότερου σχολιασμού ή παρατηρήσεων 
από την πλευρά του ερωτώμενου.  Ως έχει ήδη αναφερθεί, τα ερωτηματολόγια, με ευθύνη 
εκπροσώπου των φοιτητών, συμπληρώνονταν, σφραγίζονταν σε φάκελο και παραδίδονταν 
στη Γραμματεία του Τμήματος.  

Β) Επεξεργασία 

Τα ερωτηματολόγια παρεδόθησαν σε επιτροπή που συστάθηκε στη ΓΣ του Τμήματος της 11ης 
Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποδελτιωθούν και τα ευρήματα να παραδοθούν στην 
Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης. Η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους και αρίθμησε 
το σύνολο των δελτίων. Η επεξεργασία, αφορούσε την εισαγωγή των σε ηλεκτρονική μορφή, 
αρχικά σε λογιστικό φύλλο, και στη συνέχεια σε στατιστικό λογισμικό για την εξαγωγή 
περιγραφικών δεδομένων.  

Συνολικά κατά το εαρινό και χειμερινό εξάμηνο του 2008, συμπληρώθηκαν 1083 δελτία τα 
οποία αφορούσαν στα 88 από τα 124 μαθήματα του προγράμματος σπουδών (ποσοστό 
71%).  Αντίστοιχα για το εαρινό εξάμηνο του 2009, συμπληρώθηκαν 558 δελτία τα οποία 
αφορούσαν 48 μαθήματα (94%).  

Στην συνέχεια εξάγονται οι μέσοι όροι της βαθμολογίας που έδωσαν οι φοιτητές/τριες στο 
σύνολο των ερωτημάτων, ανεξάρτητα από μάθημα και διδάσκοντα, προκειμένου με τον 
τρόπο αυτό να εκτιμηθεί ένας γενικός μέσος όρος. Τα ευρήματα αυτά παρουσιάζονται σε 
αναλυτικούς πίνακες στο επισυναπτόμενο τεύχος επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.  
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια φυλάσσονται με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος 
και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.  
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4.1.2. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων 
από τους φοιτητές; 

 
 
Μετά την αποδελτίωση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων και με ευθύνη της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αξιολόγησης  παραδίδεται σε κάθε διδάσκοντα μια συνοπτική αναφορά των 
απαντήσεων και της βαθμολογίας που έλαβε για κάθε ζήτημα που τον αφορά (διδακτικό 
έργο, μάθημα κλπ). Με τον τρόπο αυτό ο διδάσκων λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων 
που τον/την αφορούν.  Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες έχουν προσθέσει σχόλια ή 
παρατηρήσεις αυτά αξιολογούνται από την Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία και 
ενημερώνει σχετικά τον διδάσκοντα. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η ανωνυμία των 
ερωτηματολογίων όπως επίσης και το απόρρητο των δεδομένων που αφορούν κάθε 
διδάσκοντα αφού τα στοιχεία αυτά παραμένουν στην διάθεση της επιτροπής και 
κοινοποιούνται ατομικά στους ενδιαφερόμενους χωρίς να κοινοποιούνται ευρύτερα.  
 

4.1.3. Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών 
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; 

 
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα 
απασχολούνται 17 μέλη ΔΕΠ.  Τα μέλη αυτά αναλαμβάνουν την διδασκαλία των 106 από τα 
144 μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Τα 38 μαθήματα αναθέτονται σε διδάσκοντες 
με βάση το ΠΔ 407/80. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οκτώ 8 μαθήματα του 
ΠΜΣ.  

Η κατανομή των 106 μαθημάτων στα δύο εξάμηνα είναι: 50 για το χειμερινό και 56 για το 
εαρινό. Με βάση τις Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Μονάδες (ECTS) οι οποίες έχουν εκτιμηθεί 
ανάλογα του διδακτικού φόρτου, 275 κατανέμονται στο χειμερινό και 300 στο εαρινό 
εξάμηνο ενώ προσθέτονται και άλλες 900 λόγω της επίβλεψης των πτυχιακών εργασιών 30 
κατά μ.ο φοιτητών του 10ου εξαμήνου.  Άρα εκτιμάται ότι αντιστοιχούν (275+300+900)/2 = 
737,5/17 = 43,9 ώρες διδακτικού φορτίου ανά μέλος ΔΕΠ την εβδομάδα. Στην παραπάνω 
τιμή δεν υπολογίζεται το επιπλέον διδακτικό φορτίο που αφορά την επίβλεψη των 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών.  
 
 

4.1.4. Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος 
διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

 
Από τα 17 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα 11 (65%) μετέχουν στο ΠΜΣ. Η συμμετοχή του κάθε 
διδάσκοντα αφορά είτε μεμονωμένες διαλέξεις στα πλαίσια ενός μαθήματος, μια σειρά ή και 
το σύνολο των διαλέξεων.  Το ποσοστό συμμετοχής συζητείται στην Συντονιστική Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) κατόπιν σχετικής αίτησης του διδάσκοντα και 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος πριν από την έναρξη 
του κάθε κύκλου του ΠΜΣ.  
 

4.1.5. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία 
διδασκαλίας; 

 
Αν και προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, δεν έχουν 
θεσμοθετηθεί υποτροφίες ή βραβεία διδασκαλίας. Το ζήτημα θα επανεξετασθεί εντός του 
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2009-2010) επί τη βάση και των οικονομικών δεδομένων του 
ΠΜΣ.  
 
 

4.1.6. Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό; 

 
Στο διδακτικό έργο του Τμήματος συμμετέχουν κυρίως οι υποψήφιοι διδάκτορες  και σε 
μικρότερο ποσοστό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων 
συνίσταται στην παροχή επικουρικού έργου κατά την διενέργεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων και των φροντιστηρίων στα πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων. Η συμμετοχή 
αυτή κυμαίνεται σε εβδομαδιαία βάση  στο 50% των υποψηφίων διδακτόρων.  Το αντίστοιχο 
ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών αγγίζει το 22% (4 στους 18).  
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4.2.  Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της 
διδακτικής διαδικασίας;9 

 
Τα μαθήματα διδάσκονται υπό μορφή διαλέξεων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το 
οποίο και ανακοινώνεται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Σε 33 από τα διδασκόμενα 
μαθήματα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις σημειώσεις των διαλέξεων μέσω 
του δικτυακού τόπου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας. Επιπλέον, για τα 
περισσότερα μαθήματα υπάρχει κύκλος οργανωμένων υποχρεωτικών εργαστηριακών 
ασκήσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων ή στην καλύτερη πρακτική 
εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης από τους φοιτητές. 

Παράλληλα, για την καλύτερη κατανόηση του εξεταζόμενου αντικειμένου σε αρκετά 
μαθήματα (~23%), οι διαλέξεις συνοδεύτηκαν και από την ανάθεση στους φοιτητές μιας 
βιβλιογραφικής εργασίας, η οποία, κατά περίπτωση, μπορεί να ήταν υποχρεωτική (~70%) ή 
προαιρετική (~30%). Όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους, η απόδοση των φοιτητών 
στις εργασίες αυτές συνυπολογίστηκε στη διαμόρφωση της τελικής αξιολόγησης των 
φοιτητών στα πλαίσια των αντίστοιχων μαθημάτων. 

Στο Τμήμα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των 
μαθημάτων καθώς και των διδακτικών μεθόδων. Ωστόσο, το σύνολο των μελών ΔΕΠ 
αναφέρουν ότι έχουν ήδη προχωρήσει την τελευταία διετία σε επικαιροποίηση του 
περιεχομένου των μαθημάτων που διδάσκουν. Σχετικά πρόσφατα ολοκληρώθηκε στο Τμήμα 
μας  μια οργανωμένη και σημαντική σε έκταση προσπάθεια αναμόρφωσης του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, η οποία μεταξύ άλλων οδήγησε και στην εισαγωγή 
ενός σημαντικού αριθμού νέων μαθημάτων. Παράλληλα, για ένα περιορισμένο αριθμό 
μαθημάτων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη φάση ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης 
του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος ενέκρινε την τροποποίηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου συγκεκριμένων 
μαθημάτων μετά από σχετικές εισηγήσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

Το μέσο συνολικό ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις για το σύνολο των 
μαθημάτων κυμάνθηκε την τελευταία πενταετία από 51 έως περίπου 60%. Ο μέσος βαθμός 
πτυχίου την τελευταία πενταετία κυμάνθηκε από 7,12 έως 7,37 ενώ η μέση διάρκεια 
σπουδών για την λήψη του πτυχίου στο Τμήμα μας είναι 5,5 έτη. 
 

4.3.  Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού 
έργου; 

 
4.3.1. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή 

του εξαμήνου; 
 
Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στους φοιτητές: 

Α) Μέσω του εντύπου του προγράμματος σπουδών που τους χορηγείται με την εγγραφή τους 
στο Τμήμα (αδρή περιγραφή). 

Β) μέσω του ιστοχώρου του Τμήματος όπου το περιεχόμενο υπόκειται σε συχνή 
επικαιροποίηση (http://www.agro.duth.gr/pr_spoudwn.htm). 

Γ) Με την έναρξη του κάθε εξαμήνου και με ευθύνη του διδάσκοντα κατά την 
πραγματοποίηση της πρώτης διάλεξης.  

Δ) Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  (Open eClass) του 
ΔΠΘ (https://eclass.duth.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=18) της οποίας το 
περιεχόμενο ανανεώνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση.  
 

                                                 
9 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους Πίνακες 11-5.1 (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), 11-5.2 (για τα 
δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), 11-6.1, 11-6.2, 11-7.1 (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και 11-7.2. 
(για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα)  

http://www.agro.duth.gr/pr_spoudwn.htm
https://eclass.duth.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=18
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4.3.2. Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα; 

 
Όλο το διδακτικό προσωπικό δηλώνει στα απογραφικά δελτία  ότι περιγράφονται οι 
μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθήματος, 
γεγονός που εξασφαλίστηκε στην τελευταία αναμόρφωση του οδηγού σπουδών μετά από 
απόφαση του Τμήματος να περιγράψει τα μαθήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 
συστήματος ECTS.  Τα παραπάνω στοιχεία περιγράφονται αδρά στον οδηγό σπουδών του 
Τμήματος. Λεπτομερώς, περιγράφονται σε κείμενο το οποίο είναι υπό ανάρτηση στην νέα 
(ανανεωμένη) ιστοσελίδα του Τμήματος και η οποία αναμένεται να διατεθεί στους χρήστες 
εντός του χειμερινού εξαμήνου του 2009. 
 

4.3.3. Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων 
των μαθημάτων; 

 
Η διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων που ακολουθείται είναι η α) 
εκτίμηση της απόδοσης των φοιτητών/τριών όπως αυτή αποτυπώνεται από τον τελικό 
βαθμό του μαθήματος, και β) μέσω της αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών όπως αυτή  
προκύπτει από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 
στην Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία αξιολογούνται σε συνεργασία με τον 
διδάσκοντα και εάν απαιτούνται υιοθετούνται διορθωτικές ενέργειες. 

Στους επόμενους δύο πίνακες παρουσιάζονται τα αντίστοιχα δεδομένα από την αποδελτίωση 
των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων.  

Από τα ερωτηματολόγια «χρησιμοποιήθηκαν» στην διαδικασία μέτρηση της επίτευξης των 
μαθησιακών στόχων 24  ερωτήσεις (από το πρότυπο της Α.ΔΙ.Π.): 
 
1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;  
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;  
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του 
θέματος; 
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις,  πρόσθετη βιβλιογραφία) 
χορηγήθηκαν εγκαίρως; 
6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις; 
7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; 
8. Πόσο απαραίτητα κρίνετε τα προαπαιτούμενα του μαθήματος; 
9. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση με άλλα μαθήματα. 
10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;  
11. Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων. 
12. Αξιολόγηση ποιότητας φροντιστηρίων. 
13. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση με τον φόρτο εργασίας; 
14. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης. 
15. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 
16. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών ήταν λογική; 
17. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 
18. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 
19. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά; 
20. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 
21. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 
29.  Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του;  
30. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 
31. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων / ασκήσεων; 
32.  Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;  
33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .  
34. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.  
35. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες  / ασκήσεις 
36. Μελετώ συστηματικά την ύλη. 
37. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος. 
 
Τα ποσοστά των απαντήσεων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 
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 Αρ. 
Ερώτησης 

Αριθμός 
ερωτηματολογίων 

Χωρίς 
Απάντηση 

Μέση 
Τιμή 

Επικρατούσα 
τιμή* 

1 1070 13 4,11 4 

2 1070 13 4,11 4 

3 1071 12 4,08 5 

4 1055 28 3,74 4 

5 1052 31 3,23 4 

6 1036 47 3,57 4 

7 1048 35 3,36 3 

8 1033 50 3,63 4 

9 1056 27 3,49 4 

10 1061 22 3,58 4 

11 926 157 2,55 1 

12 820 263 2,60 1 

13 970 113 3,39 3 

14 939 144 3,87 5 

15 689 394 4,16 5 

16 676 407 4,11 5 

17 665 418 3,32 3 

18 689 394 3,96 5 

19 687 396 3,93 5 

20 651 432 3,50 4 

21 671 412 3,86 4 

29 806 277 3,44 4 

30 805 278 3,83 4 

31 805 278 3,94 4 

32 795 288 3,16 3 

33 1049 34 4,09 5 

34 904 179 4,59 5 

35 950 133 4,15 5 

36 1038 45 3,05 3 

37 1033 50 1,97 1 
1=Καθόλου/απαράδεκτη  2=Λίγο/Μη ικανοποιητική  3=Μέτρια  
4=Πολύ/ικανοποιητική  5=Πάρα πολύ/πολύ καλή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά των φοιτητών και φοιτητριών για κάθε 
βαθμολογική κλίμακα κατά τα τελευταία τρία έτη σπουδών με βάση τα απογραφικά δελτία 
που έχουν καταθέσει οι διδάσκοντες.  
 
 

Κατανομή βαθμών  Ακαδ. 
έτος  0-3,9 4-4,9 5-5,9 6-6,9 7-8,4 8,5-10 Μ.Ο. 

2006-
2007 

35,69 7,10 20,93 14,97 10,12 12,76 4,98 

2007-
2008 

48,70 6,98 12,19 15,24 11,30 9,63 4,47 

2008-
2009 

38,63 5,95 15,13 8 17,03 19,93 5,31 
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4.3.4. Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; 
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται στο σύνολο του, ενώ αποκλίσεις 
παρουσιάζονται μόνο σε έκτακτα γεγονότα, όπως δικαιολογημένες απουσίες του διδακτικού 
προσωπικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις τόσο οι ώρες των διαλέξεων όσο και οι ώρες των 
εργαστηριακών ασκήσεων και φροντιστηρίων αναπληρώνονται.  Σε κάθε περίπτωση, 
πολιτική του Τμήματος είναι η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος με στενή 
συνεργασία του διδάσκοντα και της γραμματείας, ενώ υποχρεωτικά το πρόγραμμα πριν 
αναρτηθεί, διανέμεται και εγκρίνεται από το σύλλογο των φοιτητών.   
 
 

4.3.5. Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος 
μαθημάτων; 

 
Με βάση και την διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος (βλ 2.3.4) γίνεται προσπάθεια 
ορθολογικής οργάνωσης της δομής του.   
 
 

4.3.6. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται 
από μέλη 

ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; 
 
Α. Σε προπτυχιακό επίπεδο  
 
Συνολικά 29 βασικά εισαγωγικά μαθήματα διδάσκονται από μέλη των δύο ανωτέρων 
βαθμίδων, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα.  
 
 
 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ 
2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
4 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
5 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
6 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
7 ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
8 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
9 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
10 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
11 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
12 ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
13 ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΙΤΗΡΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
14 ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
17 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
18 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
19 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
20 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
21 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
22 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
23 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
24 ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
26 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
27 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
28 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
29 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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Β. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο  
 
Η πλειοψηφία (7/8 ή 87,5%) των μαθημάτων του ΜΠΣ έχει ανατεθεί και διδάσκεται από 
μέλη ΔΕΠ των δύο ανωτέρων βαθμίδων όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
Νέες- Εναλλακτικές καλλιέργειες Αν. Καθηγητής 
Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού Αν. Καθηγητής 
Σύγχρονές Τάσεις στην Φυτοπροστασία Επ. Καθηγητής 
Αξιολόγηση και Διαχείριση Οικολογικής Επικινδυνότητας Καθηγητής 
Μικροβιακή Οικολογία Καθηγητής 
Ανάπτυξη Μοντέλων και Ανάλυση στην Γεωργική Έρευνα Αν. Καθηγητής 
Πολιτική Διεθνών Οργανισμών: Αγροτική Πολιτική, 
Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

Αν. Καθηγητής 

Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Ζωικής Προέλευσης Αν. Καθηγητής 
 
 
 

4.3.7. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 
μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους 
πεδίο; 

 
Δεδομένου ότι η διδασκαλία 38 μαθημάτων ανατίθεται σε διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 
407/80, το σύνολο των υπολοίπων μαθημάτων (106) διδάσκεται από τα 17 μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπό την στενή έννοια του γνωστικού πεδίου, κάθε μέλος  
ΔΕΠ διδάσκει ένα μάθημα , ενώ του αντιστοιχούν κατά μ.ο. και άλλα 5, τα οποία εμπίπτουν 
στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο.  
 

4.4.  Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; 
 
Για το σύνολο των μαθημάτων, το βιβλίο αποτελεί το κύριο ή και το μοναδικό διδακτικό 
βοήθημα. Το Τμήμα κατά εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας έχει προχωρήσει στην 
οργάνωση σχετικής λίστας προτεινόμενων συγγραμμάτων για το σύνολο των διδασκόμενων 
μαθημάτων. Για κάθε ένα από τα διδασκόμενα μαθήματα οι φοιτητές επιλέγουν και 
προμηθεύονται ένα από τα προτεινόμενα ελληνικά ή ξενόγλωσσα συγγράμματα. Ωστόσο, σε 
πολλά μαθήματα πέραν του βιβλίου ως διδακτικό βοήθημα, διανέμονται στους φοιτητές και 
σημειώσεις που καλύπτουν μέρος της διδασκόμενης ύλης ή το αντικείμενο των 
εργαστηριακών ασκήσεων. Τέλος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης για ένα σημαντικό αριθμό (33) μαθημάτων του Τμήματος, οι φοιτητές έχουν 
πρόσβαση στις σημειώσεις των διαλέξεων, των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και σε άλλο 
βοηθητικό υλικό που παρέχεται με ευθύνη του διδάσκοντα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του 
μαθήματος. 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος καθώς και τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν τα αντίστοιχα 
μαθήματα έχουν τη δυνατότητα σε ετήσια βάση να ελέγχουν την ποιότητα των διαθέσιμων 
στο ελεύθερο εμπόριο συγγραμμάτων και να επαναπροσδιορίζουν τη λίστα των 
προτεινόμενων συγγραμμάτων. Ωστόσο η επικαιροποίηση των συγγραμμάτων και βιβλίων 
που διανέμονται στους φοιτητές είναι ευθύνη των συγγραφέων. Τα συμπληρωματικά των 
συγγραμμάτων διδακτικά βοηθήματα που παρέχονται με τη μορφή των σημειώσεων ή οι 
σημειώσεις των διαλέξεων σε ηλεκτρονική μορφή, υπόκεινται σε συνεχείς τροποποιήσεις, με 
στόχο την επικαιροποίησή τους με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Η παραπάνω 
διαδικασία δεν είναι θεσμοθετημένη και εφαρμόζεται με ευθύνη των διδασκόντων ωστόσο  
μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματική. 

Το τελευταίο έτος και παρά τις πρόσφατες αλλαγές που συντελέστηκαν αναφορικά με τν 
διαδικασία και τον τρόπο διανομής των διδακτικών βοηθημάτων στους φοιτητές, η 
γραμματεία του Τμήματος κατ’ εξαίρεση επιφορτίστηκε με το έργο της διανομής των 
συγγραμμάτων. Στην αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν για κάθε 
μάθημα το αντίστοιχο σύγγραμμα που επιθυμούν να λάβουν από τη σχετική λίστα των 
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προτεινόμενων συγγραμμάτων του Τμήματος. Τα συγγράμματα παραλήφθηκαν από την 
γραμματεία στις αρχές του χειμερινού και εαρινού αντίστοιχα εξαμήνων και μοιράστηκαν 
στους φοιτητές βάσει των αρχικών τους δηλώσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά για τα 
ξενόγλωσσα συγγράμματα, καταγράφηκε σημαντική καθυστέρηση στην παραλαβή τους από 
του εκδότες και σε ορισμένες περιπτώσεις η παραλαβή τους ολοκληρώθηκε στο τέλος του 
αντίστοιχου εξαμήνου. Η διαδικασία διανομής των βιβλίων θα πρέπει να βελτιωθεί, καθώς 
με την υπάρχουσα κατάσταση και ο φόρτος εργασίας του Προσωπικού της Γραμματείας έχει 
αυξηθεί σημαντικά, ενώ και οι καθυστερήσεις στον χρόνο παραλαβής ορισμένων 
συγγραμμάτων πρακτικά ακυρώνουν την χρήσης τους ως βοηθήματα στη μελέτη των 
φοιτητών.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των διδασκόντων στα πλείστα μαθήματα, τα χρησιμοποιούμενα 
διδακτικά βοηθήματα καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης. Σε ορισμένες ωστόσο 
περιπτώσεις (~25% των μαθημάτων) τα διδακτικά βοηθήματα καλύπτουν το 60 έως 95% της 
διδασκόμενης ύλης. Η κάλυψη της διδασκόμενης ύλης στις παραπάνω περιπτώσεις 
εξασφαλίζεται με τη διανομή συμπληρωματικού βοηθητικού υλικού στους φοιτητές με τη 
μορφή σημειώσεων. 

Σε αρκετά μαθήματα, ως βιβλιογραφική υποστήριξη στους φοιτητές πέραν των 
συγγραμμάτων, παρέχονται σημειώσεις καθώς και βιβλιογραφικές παραπομπές σε 
επιστημονικά άρθρα κυρίως μέσω του διαδικτύου, αλλά και σε επιστημονικά βιβλία από τη 
βιβλιοθήκη του Τμήματος. 
 
 

4.5.  Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; 
4.5.1. Αίθουσες διδασκαλίας: 

 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 
(γ) Βαθμός χρήσης. 
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

 
Οι ανάγκες σε χώρους διδασκαλίας στο Τμήμα μας σήμερα καλύπτονται από ένα 
Αμφιθέατρο με χωρητικότητα 120 φοιτητών, μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας 
χωρητικότητας 100 φοιτητών και από τρεις μικρότερες αίθουσες των 30 και 60 θέσεων, 
αντίστοιχα. Η υπάρχουσα υποδομή σε αίθουσες διδασκαλίας οριακά καλύπτει τις ανάγκες 
του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματός μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με βάση το 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος, το σύνολο των αιθουσών χρησιμοποιείται 
καθημερινά από τις οκτώ το πρωί έως και τις εννέα το βράδυ. Σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαία η αναπλήρωση ορισμένων μαθημάτων 
χρησιμοποιήθηκε κατ’ εξαίρεση και ο χώρος του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης του 
Τμήματος. 

Η ποιότητα των διαθέσιμων σήμερα αιθουσών διδασκαλίας θα μπορούσε να αξιολογηθεί 
ως ιδιαίτερα ικανοποιητική τόσο όσον αφορά στη διαμόρφωση του χώρου (εργονομική 
κατασκευή των θέσεων του ακροατηρίου, φωτεινότητα και δυνατότητα καλού αερισμού, 
θέρμανση ή ακόμη και κλιματισμό –αμφιθέατρο- του χώρου) όσο και στα διαθέσιμα μέσα 
διδασκαλίας. Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση video projector, 
διαφανοσκόπιο και σε ορισμένες αίθουσες μηχάνημα προβολής slides. Επιπλέον, σε όλους 
τους χώρους διδασκαλίας υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο παρέχοντας 
στον διδάσκοντα τη δυνατότητα  επίδειξης ορισμένων διαδραστικών εργαλείων ή 
εφαρμογών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο εξοπλισμός των αιθουσών με video 
projectors ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα από το Τμήμα μας και η ποιότητα και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που επιλέχθηκαν για το σκοπό αυτό καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες διδασκαλίας. 

 
4.5.2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια: 

 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα. 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) Βαθμός χρήσης. 
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(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ) 
 

Στο Τμήμα υπάρχουν συνολικά 12 εργαστηριακοί χώροι για την εκπαίδευση των φοιτητών, 
ενώ οι αντίστοιχοι χώροι αποθηκών είναι εξαιρετικά περιορισμένοι (5-συνολικής 
επιφάνειας 25τ.μ.). Ο μέσος αριθμός θέσεων ανά εργαστηριακό χώρο είναι 25 άτομα. 
Καθώς πολλά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν 
εργαστηριακές ασκήσεις, ο βαθμός χρήσης των διαθέσιμων αυτών χώρων είναι ιδιαίτερα 
υψηλός. 

Η ποιότητα των διαθέσιμων εργαστηριακών χώρων είναι ικανοποιητική επιτρέποντας την 
αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών. Ωστόσο, η επάρκεια των χώρων αυτών θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως οριακή για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του 
Τμήματος. Για την κατανόηση του παραπάνω χαρακτηρισμού θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι, η εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών με βάση και τη δομή του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει δύο φάσεις: την πρώτη που 
παρέχεται στα πλαίσια συγκεκριμένων μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών και, τη 
δεύτερη στην οποία οι φοιτητές σε μικρότερες ομάδες εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένα 
επιστημονικά αντικείμενα στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής τους διατριβής. Η πρώτη 
φάση της εργαστηριακής εκπαίδευσης καλύπτεται ικανοποιητικά από τους διαθέσιμους 
εργαστηριακούς χώρους και τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Ωστόσο, σημαντικές είναι οι 
ανάγκες αναβάθμισης ή συμπλήρωσης του εξοπλισμού αυτού για τη βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όσον αφορά στις ανάγκες εργαστηριακής 
εκπαίδευσης των φοιτητών κατά την εκπόνηση των πτυχιακών διατριβών, τόσο οι 
διαθέσιμοι χώροι όσο και ο σχετικός εξοπλισμός, τουλάχιστον σε ορισμένα ειδικά 
επιστημονικά αντικείμενα, κρίνεται ως ανεπαρκής. Γενικά, αν και η ποιότητα και 
καταλληλότητα του διαθέσιμου σήμερα εργαστηριακού εξοπλισμού στο Τμήμα είναι καλή, 
η επάρκειά του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως οριακή για την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων του Τμήματος. 

 
4.5.3. Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός 

προγραμματισμένων ωρών; 
 

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι διαθέσιμα για χρήση και εκτός των 
προγραμματισμένων ωρών. 

 
4.5.4. Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών.  

 

Δεν υπάρχουν  
 

4.5.5. Σπουδαστήρια: 
 
(α) Αριθμός και χωρητικότητα 
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 
(γ) Βαθμός χρήσης. 
 
Δεν υπάρχουν  

 
4.5.6 Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

    
(α) Αριθμός και ειδικότητες 

   (β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

Σήμερα στο Τμήμα μας εργάζονται 3 υπάλληλοι Τ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, 3 
υπάλληλοι Δ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού 1 υπάλληλος  Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, 3 ΕΤΕΠ 
(1 Τ.Ε. Ιχθυολόγος, 1 Π.Ε. Γεωπόνος και 1 Π.Ε. Μαθηματικός ) και 2 (1 Π.Ε. Αγγλικών και 1 
Π.Ε. Πληροφορικής). 

Η επάρκεια των διοικητικών υπαλλήλων είναι οριακή με σημαντικές ανάγκες σε προσωπικό 
διοικητικής υποστήριξης στη Γραμματεία του Τμήματος. Παράλληλα, σημαντικές ελλείψεις 
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καταγράφονται και στις ανάγκες του Τμήματος σε τεχνικό επικουρικό προσωπικό για τις 
ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών στα εργαστήρια αλλά και στο αγρόκτημα του Τμήματος. 
 

4.6.  Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών;   

 
Το σύνολο των διδασκόντων αξιοποιεί τις δυνατότητες ΤΠΕ στην παρουσίαση των 
μαθημάτων. Η παρουσίαση του περιεχομένου των μαθημάτων στους φοιτητές γίνεται μέσω 
της Ιστοσελίδας του Τμήματος. Παράλληλα, οι διαλέξεις για το σύνολο των διδασκόμενων 
μαθημάτων συνοδεύονται από κατάλληλο εποπτικό υλικό το οποίο έχει προετοιμασθεί από 
τους αντίστοιχους διδάσκοντες σε μορφή Power Point. Το εποπτικό υλικό των διαλέξεων για 
33 από τα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και ορισμένες χρήσιμες συμπληρωματικές 
βιβλιογραφικές πηγές ή παραπομπές σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες είναι διαθέσιμο στους 
φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματός μας. 

Εκτός από τις διαλέξεις, εποπτικό υλικό σε μορφή Power Point χρησιμοποιείται και στην 
εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών για το σύνολο σχεδόν των σχετικών μαθημάτων. Η 
χρήση του εποπτικού αυτού υλικού βοήθησε σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον σε ορισμένα μαθήματα η εργαστηριακή εκπαίδευση 
των φοιτητών περιλαμβάνει και τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού που είναι 
διαθέσιμο στο Τμήμα ή υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε αυτό μέσω του 
διαδικτύου. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και λογισμικών προγραμμάτων 
στην εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του  Τμήματός μας αν και ικανοποιητική θα 
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στα επόμενα έτη. Επιπλέον θα ήταν ίσως σημαντικό να 
διερευνηθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και στην 
διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών του Τμήματος.  

Σημαντική είναι η χρήση των διαθέσιμων σήμερα τεχνολογιών πληροφορικής  στην 
επικοινωνία των μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές. Τα 2/3 των διδασκόντων δηλώνουν ότι 
χρησιμοποιούν ΤΠΕ στην επικοινωνία τους με τους φοιτητές αναφερόμενοι κυρίως στη 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δευτερευόντως στη χρήση της Ιστοσελίδας του 
Τμήματος ή του e-class. Η χρήση των ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές αφορά κυρίως 
σε ανακοινώσεις για τις διαλέξεις, τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος καθώς ακόμα 
και τις βιβλιογραφικές εργασίες που αναλαμβάνουν οι φοιτητές στα πλαίσια των 
αντίστοιχων μαθημάτων. 
 
 

4.7.  Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη 
μεταξύ τους συνεργασία; 

 

4.7.1. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα. 
 

Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων ποικίλει σημαντικά μεταξύ των μαθημάτων και των 
εξαμήνων. Στα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά και επιλογής), η αναλογία αυτή 
διαμορφώνεται σε περίπου 60 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Στα μαθήματα ειδικότητας, η 
αναλογία φοιτητών διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση σε περίπου 20 έως 30 φοιτητές ανά 
διδάσκοντα. Στα μαθήματα επιλογής στις κατευθύνσεις, ο αριθμός των φοιτητών ανά 
διδάσκοντα μπορεί να κυμαίνεται από 9 έως 25 άτομα. 
 

4.7.2. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια. 
 
Με στόχο την καλύτερη δυνατή εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών και λόγω του 
περιορισμένου αριθμού επικουρικού προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ), στις περιπτώσεις που ο 
αριθμός των φοιτητών είναι μεγάλος, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ομάδες των 15 έως 20 
περίπου ατόμων. 
 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ                                                              Οκτώβριος 2009  
 



 
 

32

4.7.3. Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία 
με τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές; 

 
Πολλοί από τους διδάσκοντες έχουν ανακοινώσει (κυρίως προφορικά αλλά και γραπτά) ώρες 
γραφείου κατά τις οποίες δέχονται τους φοιτητές για συνεργασία. Οι περισσότεροι ωστόσο, 
έχουν ελεύθερο ωράριο (οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται οποιαδήποτε ώρα και 
ημέρα). Ωστόσο, οι φοιτητές δεν φαίνεται να αξιοποιούν τις ώρες αυτές. 
 

4.8.  Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την 
έρευνα; 

 
4.8.1. Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική 

διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 
 
Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία μεθοδεύεται αρχικά μέσω της 
διδασκαλίας μαθημάτων που προετοιμάζουν τον φοιτητή/τρια στην κατανόηση των βασικών 
εννοιών έρευνας. Ενδεικτικά  τέτοια μαθήματα  είναι:  
 

• Πληροφορική (Ι-VI)  
• Στατιστική 
• Γεωργικός Πειραματισμός 
• Βάσεις Δεομένων – Έμπειρα συστήματα 
• Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας & Έρευνας Αγοράς 
• Συμπεριφορά Καταναλωτού 

 
Επίσης στα πλαίσια των κατευθύνσεων που οι φοιτητές επιλέγουν στο 6ο  εξάμηνο των 
σπουδών τους, αρχικά τους διδάσκεται και εν συνεχεία ζητείται η εκπόνηση και παρουσίαση 
μικρού εύρους εργασιών οι οποίες στο σύνολο τους προϋποθέτουν την αναζήτηση και 
αποδελτίωση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η κατάλληλη 
προετοιμασία ώστε το σύνολο των φοιτητών να είναι σε θέση στο 10ο εξάμηνο των σπουδών 
να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία η οποία είναι υποχρεωτική για την λήψη του 
πτυχίου.  Ανάλογα και με την κατεύθυνση των σπουδών τους, οι φοιτητές είναι 
υποχρεωμένοι για την επιτυχή περάτωση της πτυχιακής τους εργασίας  να εφαρμόσουν 
πρακτικές έρευνας (εργαστηριακές αναλύσεις, μετρήσεις πεδίου, ανάλυση δεδομένων, 
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας.   

Πέραν των ανωτέρω στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης  επιστημονικών 
ημερίδων και συνεδρίων που πραγματοποιούνται στον χώρο του Τμήματος ή σε άλλες 
περιοχές της χώρας ώστε να εξοικειώνονται με την  ερευνητική διαδικασία.  
 

4.8.2. Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα; 
 
Στους φοιτητές υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και αρκετά 
μέλη ΔΕΠ μεριμνούν να συμπεριλάβουν φοιτητές στα προγράμματα που επιβλέπουν. 
Σήμερα, περισσότεροι από 20 φοιτητές του Τμήματος έχουν απασχοληθεί ή απασχολούνται 
σε ερευνητικά έργα. Επιπλέον, η επιτροπή Ερευνών του ΔΠΘ έχει θεσμοθετήσει ειδική 
κατηγορία δαπανών που περιλαμβάνουν την αμοιβή όσων (προπτυχιακών κυρίως) φοιτητών 
δεν έχουν την δυνατότητα έκδοσης άλλων παραστατικών (ΔΠΥ κ.α.). 
 

4.9.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; 

 

4.9.1. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα 
και πώς;  

 
Το Τμήμα μας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος σπουδών έχει αναπτύξει 
συνεργασίες με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δ.Π.Θ) 
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καθώς και με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας (Δ.Π.Θ.). Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών 
δίνεται η δυνατότητα αμφίδρομης αξιοποίησης μελών ΔΕΠ μεταξύ των παραπάνω 
Τμημάτων στη διδασκαλία ορισμένων επιλεγμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. 

 
4.9.2. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα 

και πώς;  

 
Οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Τμήμα μας με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού 
αφορούν αποκλειστικά το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus το οποίο παρουσιάζεται 
αναλυτικά στην ενότητα που ακολουθεί (2.10). 

 
4.9.3. Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με 

τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

 
Οι εκπαιδευτικές συνεργασίες του Τμήματος με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς 
αφορούν βασικά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Μέχρι σήμερα, ένας 
μεγάλος αριθμός των φοιτητών του Τμήματος έχουν εκπαιδευτεί μεταξύ άλλων σε διάφορα 
Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), σε Διευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης διαφόρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, στην Ελληνική 
Βιομηχανία Ζάχαρης και στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος. 

Παράλληλα, στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών μας έχουν πραγματοποιηθεί 
αρκετές επισκέψεις σε τοπικούς, περιφερειακούς φορείς αλλά και σε επιχειρήσεις στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Τμήματός μας. 
 

4.10. Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού 
και των φοιτητών;10  

 
4.10.1. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την 

κινητικότητα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας; 
 
Στο τμήμα δεν έχει αναληφθεί άμεσα σχεδιασμός σχετικά με την κινητικότητα. Προσπάθεια 
έχει γίνει για την σύναψη σχέσεων μέσω του ERASMUS με τα συναφή πανεπιστημιακά 
τμήματα των γειτονικών χωρών με στόχο τη δημιουργία μονίμων σχέσεων ανταλλαγής στα 
πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών με μικρή όμως ανταπόκριση. 
 

4.10.2. Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της 
κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; Πόσα 
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς 
άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων 
κατά την τελευταία πενταετία; 

Το τμήμα συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού 
ERASMUS από το 2002. Έχουν φιλοξενηθεί 5 φοιτητές και 12 μέλη από συνεργαζόμενα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας με τα ακόλουθα 
πανεπιστημιακά τμήματα με την αντίστοιχη κινητικότητα. 

                                                 
10 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-8 
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Αριθμός μετακινούμενων 
Φοιτητών 

Αριθμός μετακινούμενων 
καθηγητών Πανεπιστημιακό Τμήμα 

Χρόνος 
Έναρξης 

συνεργασίας Εισερχόμενοι Εξερχόμενοι Εισερχόμενοι Εξερχόμενοι 
BG PLOVDIV01 Agricultural 
University Plovdiv 2004   1  

CESKE01 University of South 
Bohemia České Budějovice 2004 1  1 1 

MURCIA04 Universidad 
Politécnica de Cartagena 2004 1 2   

SZEGED01 University of Szeged 2004   1 1 
LILLE01 USTL (Université des 
Sciences et Technologies de Lille) 2006   1 1 

MARSEIL03 Université Paul 
Cézanne 2006   4 2 

GRONIN01 University of 
Groningen 2005  5 2 2 

VILARE01 Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro 2007   2 1 

BUCURES09 University of 
Bucharest 2006 4  1 2 

CLUJNA04 University of 
Agricultural Sciences and 
Veterinary Medicine of Cluj-
Napoca 

2007   1  

CRAIOVA01 University of Craiova 2005   1 1 
KAYSERI01 Erciyes Üniversitesi 2005     
SAMSUN01 Ondokuz Mayıs 
University 2006   2 1 

Thrakia university 2005  1   
WAU wageniget university 2005  2  2 
TEKIRDAG.. Namık Kemal 
Üniversitesi 2008   1  

 

Επίσης, στα πλαίσια των προγραμμάτων: 

α) Αναμορφώσεις σπουδών έχουν μετακινηθεί από το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 8 μελή ΔΕΠ και 4  από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένας από το 
Πανεπιστήμιο Hebrew University of Jerusalem και ένας από το Universita’ della Tuscia, από 
την Ιταλία.   

β) Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχουν μετακινηθεί   από το Αριστοτέλειο 
πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 μελή ΔΕΠ ένας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής αδεία ένας καθηγητής του τμήματος μετακινήθηκε στο 
πανεπιστήμιο University οf Texas στην Αμερική. 
 

4.10.3. Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα; 

 
Μετά από κάθε μετακίνηση υπάρχουν εκθέσεις από τους μετακινηθέντες και εφόσον έχει 
γίνει κοινό διδακτικό έργο, αναφέρεται και παρουσιάζεται. 
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4.10.4. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού 
Γραφείου διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων 
τους; 

 
Καθώς το κεντρικό Γραφείο Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων βρίσκεται στη 
Κομοτηνή, η επαφή και εξυπηρέτηση με το τμήμα μας είναι προβληματική: παρά τη συνεχή 
ενημέρωση, η απόσταση και η έλλειψη τακτικής αλληλογραφία δεν επιτρέπει τη γρήγορη και 
άμεση εξυπηρέτηση μας στο τμήμα.  
 

4.10.5. Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας για τα προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα; 

 
 Ορισμός ομάδας καθηγητών για το προγράμματα κινητικότητας. 
 Υπάρχει ετήσια ενημέρωση των φοιτητών για το πρόγραμμα κινητικότητας και τις 

εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν στο τμήμα.  
 

4.10.6. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα 
Ιδρύματα; 

 
Δεν υπάρχουν οργανωμένες εκδηλώσεις λόγω του μέχρι τώρα μικρού αριθμού φοιτητών.  
 

4.10.7. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές; 
 
Οι μέχρι τώρα μετακινήσεις φοιτητών γίνονται στα πλαίσια συνεργασίας εργαστήριων και οι 
ξένοι φοιτητές εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένα εργαστήρια ή συνεργάζονται με 
συγκεκριμένους καθηγητές. 
 

4.10.8. Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους 
αλλοδαπούς σπουδαστές; 

 
Στο τμήμα υπάρχουν μαθήματα που προσφέρονται στην Αγγλική εφόσον υπάρχουν αρκετοί 
μετακινούμενοι φοιτητές  
 

4.10.9. Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που 
λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας; 

 
Όχι  
 

4.10.10. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της 
κινητικότητας του ακαδημαϊκού προσωπικού; 

 
Δεν υπάρχουν αποφασισμένες διαδικασίες έλεγχου της ποιότητας της κινητικότητας. 
Παρόλα αυτά, η κινητικότητα τουλάχιστον όσο αφορά τ0 προγράμματα ΕRΑSΜUS για 
οποιαδήποτε νέα σύμβαση κινητικότητας, σχεδιάζεται με προκαταρτικές μετακινήσεις 
μελών που ελέγχουν και παρουσιάζουν στο Τμήμα τις δυνατότητες για ενδεχόμενη 
περαιτέρω ανάπτυξη ή διακοπή της συνεργασίας.   
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5. Ερευνητικό έργο 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα 
του επιτελούμενου σ΄αυτό ερευνητικού έργου, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που 
αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, 
(http://www.adip.gr).  
 

 

5.1.  Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του 
Τμήματος; 

 
Ο προσανατολισμός της έρευνας στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης εστιάζεται γενικότερα 
στην καλλιέργεια και προαγωγή της Γεωπονικής επιστήμης, με σκοπό την αναζήτηση και 
θεμελίωση πρωτότυπης θεωρίας. Ειδικότερα επικεντρώνεται σε αντικείμενα που 
καθορίζονται από τους επιμέρους ερευνητικούς στόχους των εργαστηρίων, τις 
μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και την κρίσιμη μάζα μελών ΔΕΠ του τμήματος. 
Τα κίνητρα διεξαγωγής της έρευνας απορρέουν από την ανάγκη προαγωγής του 
εκπαιδευτικού έργου και τη δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης των μελών ΔΕΠ. Ο μικρός 
αριθμός μελών ΔΕΠ με μικρή συνάφεια γνωστικών αντικειμένων ως ένα βαθμό λειτουργεί 
ανασταλτικά στη δημιουργία ευρύτερων ερευνητικών ομάδων μέσα στο Τμήμα. Αυτός είναι 
και ο βασικός λόγος που επιδιώκονται ευρύτερες συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και 
με δια-τμηματικές ερευνητικές ομάδες.  

Σημαντική δυσκολία στη διεξαγωγή έρευνας προκύπτει από την έλλειψη τεχνικού 
προσωπικού και επαρκούς τακτικής κρατικής επιχορήγησης. Γίνεται προσπάθεια 
διασφάλισης ερευνητικών πόρων από εξωτερικές ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις, για τις 
προκηρύξεις των οποίων το προσωπικό του Τμήματος ενημερώνεται από την Επιτροπή 
Ερευνών του Δ.Π.Θ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης ερευνητικής 
δραστηριότητας από τον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών, κάτι που δεν έχει 
όμως αξιοποιηθεί μέχρι τώρα. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων γίνεται κυρίως 
με δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, εθνικά και διεθνή, τη συμμετοχή των 
μελών ΔΕΠ σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, την οργάνωση από το τμήμα συνεδρίων και 
ημερίδων. 
 

7 3.9%

19.6%

6.5%

μη ανταγωνιστικά

ανταγωνιστικά 

άλλων  φορέων

 

Σχήμα 5.1. Κατανομή του συνόλου των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία 
συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε μη ανταγωνιστικά, 
ανταγωνιστικά και προγράμματα που υλοποιούνται από άλλους φορείς. 
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5.2.  Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που 
εκτελούνται στο Τμήμα; 

 
Η έλλειψη χρηματοδότησης για έρευνα μέσω τακτικής επιχορήγησης του κράτους, έχει ως 
αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης να προσανατολίζονται κυρίως 
σε ανταγωνιστικά, με εθνική και διεθνή χρηματοδότηση ερευνητικά προγράμματα. 
Συγκεκριμένα 12 προγράμματα υλοποιήθηκαν άμεσα από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ. Τα 2/3 των μελών ΔΕΠ είχαν συμβολή στα 
προγράμματα αυτά ως επιστημονικοί υπεύθυνοι, ενώ το σύνολο των μελών ΔΕΠ 
συμμετείχαν ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Στα προγράμματα αυτά απασχολήθηκαν 
υποψήφιοι διδάκτορες και εξωτερικοί συνεργάτες. Επίσης σε 34 προγράμματα άλλων 
φορέων μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης συμμετείχαν ως μέλη της 
ερευνητικής ομάδας. Στο παράρτημα 5.1 παρουσιάζεται το σύνολο των ερευνητικών 
προγραμμάτων τα οποία υλοποιήθηκαν από το Τμήμα την τελευταία 5ετία. 

Τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι 
περιορισμένα σε λίγα επιστημονικά πεδία. Αυτό είναι αναμενόμενο για ένα αναπτυσσόμενο 
Τμήμα, κάτι που επίσης εξηγεί τη μεγάλη αναλογικά συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 
άλλων φορέων. Συγκεκριμένα, το 74% του συνόλου των ερευνητικών προγραμμάτων στα 
οποία συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν από 
άλλους φορείς (σχ. 5.1). Η αναμενόμενη σημαντική αύξηση των μελών ΔΕΠ αν συνδυαστεί 
με βελτίωση και επέκταση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής και με στελέχωση με 
κατάλληλο τεχνικό προσωπικό θα δώσει τη δυνατότητα ενεργότερης συμμετοχής του 
Τμήματος σε ερευνητικά προγράμματα μελλοντικά. 
 

5.3.  Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές; 
 
Οι ερευνητικές υποδομές κρίνονται ανεπαρκείς καθώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες της 
ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτείται 
γενναία χρηματοδότηση τόσο για την ανάπτυξη νέων εργαστηρίων όσο και για τον 
αρτιότερο εξοπλισμό των υφισταμένων εργαστηρίων. Οι υφιστάμενοι εργαστηριακοί χώροι 
δεν καλύπτουν τις ανάγκες σε τουλάχιστο 9 από τα 19 θεσμοθετημένα εργαστήρια στο 
Τμήμα. Οι υπάρχουσες υποδομές βρίσκονται σε ικανοποιητική λειτουργική κατάσταση, αλλά 
χρήζουν ενίσχυσης και επικαιροποίησης. Η μέχρι σήμερα ανανέωση των υποδομών γίνεται 
με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, ο 
ρυθμός όμως ανανέωσης των υποδομών κρίνεται εξαιρετικά μικρός και ανεπαρκής. Η 
ανάπτυξη άρτια οργανωμένου αγροκτήματος με τον αναγκαίο μηχανικό εξοπλισμό και τη 
στελέχωση με τεχνικό προσωπικό κρίνεται αναγκαία για τη διενέργεια γεωργικού 
πειραματισμού που άμεσα αφορά διάφορα επιστημονικά πεδία όπως γεωργία, βελτίωση 
φυτών, δενδροκομία, φυσιολογία φυτών, αλλά και έμμεσα το σύνολο της ερευνητικής 
δραστηριότητας. Το αγρόκτημα αυτό είναι αναγκαίο για την προαγωγή και της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ο γεωργικός πειραματισμός μέχρι τώρα διενεργείται στο 
αγρόκτημα του ΕΘΙΑΓΕ – Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ορεστιάδας και σε ιδιωτικούς 
αγρούς της Ορεστιάδας αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Για την ανάπτυξη της 
ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος απαιτείται ο εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός 
του υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς και η επέκταση των εργαστηριακών 
χώρων.  

Η βελτίωση των ερευνητικών υποδομών θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στο Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης έτσι ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστικό για ικανά και υψηλού 
επιπέδου νέα μέλη ΔΕΠ, και να καταστεί ικανό στη διεκδίκηση περισσότερων 
ανταγωνιστικών και μη προγραμμάτων, στη διεύρυνση της έρευνας σε περισσότερα 
επιστημονικά πεδία συναφή με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, στην προαγωγή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στην αύξηση του 
αριθμού των διδακτορικών διατριβών, στην προσέλκυση νέων ερευνητών για 
μεταδιδακτορικές ερευνητικές δραστηριότητες, στη συμμετοχή του Τμήματος σε διακρατικά 
προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας, στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη γεωργική 
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δραστηριότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και στην ανάπτυξη συνεργασιών με τις 
γειτονικές και όχι μόνο χώρες. 
 

5.4.  Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του 
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία 
πενταετία;11 

 
Στο διάστημα 2003 έως 2008 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
συμμετείχαν σε ένα σύνολο 422  δημοσιεύσεων με διάφορες μορφές, όπως δείχνει ο πίνακας 
5.1 όπου δίνεται η χρονική κατανομή των δημοσιεύσεων, σύμφωνα με τα απογραφικά των 
μελών ΔΕΠ. Στο διάστημα αυτό που υπηρέτησαν 12 μόνιμα μέλη ΔΕΠ,  η αναλογία ήταν 5,9 
συνολικά δημοσιεύσεις ανά μέλος και έτος, ενώ ειδικότερα για τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
με κριτές η αναλογία ήταν 1,4 ανά μέλος και έτος. Τέλος υπήρξαν κατά μέσο όρο ανά μέλος 
και έτος 3,3 συμμετοχές σε συνέδρια με τη μορφή είτε πλήρων εργασιών σε πρακτικά είτε με 
τη μορφή ανακοινώσεων (περιλήψεων) σε πρακτικά.  

Με βάση την κατανομή του συνόλου των δημοσιεύσεων (σχ. 5.2) η διάχυση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τα μέλη ΔΕΠ έγινε κυρίως με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
(29%) και σε πρακτικά συνεδρίων (36%) με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δημοσιεύσεων 
να έχουν υποστεί κρίση (45% του συνόλου των δημοσιεύσεων).  Ποσοστό 22% του συνόλου 
των δημοσιεύσεων κατέχουν οι συμμετοχές σε συνέδρια με τη μορφή περιλήψεων 
(ανακοινώσεων), ενώ τέλος 13% έγινε με διάφορες άλλες μορφές (πχ ημερίδες, εκλαϊκευμένα 
άρθρα). Στο Παράρτημα 5.2 δίνονται οι δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ σε διεθνή περιοδικά 
με κριτές και στο Παράρτημα 5.3 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 
 

Πίνακας 5.1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ. 
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2008 1 18 2 11 0 0 1 4 2 1 
2007 1 25 0 12 12 3 2 17 0 2 
2006 0 14 4 26 20 2 6 37 1 0 
2005 0 17 1 11 16 1 4 10 0 0 
2004 0 17 6 27 2 1 8 12 1 0 
2003 0 7 12 6 9 0 17 7 0 5 
Σύνολο 2 98 25 93 59 7 38 88 4 8 
 

                                                 
11 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-9 
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Σχήμα 5.2. Κατανομή του συνόλου των δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές ή χωρίς 
κριτές, σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές ή χωρίς κριτές ή ως περιλήψεις 
(ανακοινώσεις) και ως άλλα άρθρα. 

 
 

5.5.  Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται 
στο Τμήμα από τρίτους; 

 
Με βάση τις διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων ISI Web of  Knowledge και Scopus, 
το σύνολο των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν 594 (πιν. 5.2), δηλ. περίπου 50 για κάθε μέλος ΔΕΠ. Ο αριθμός 
των ετεροαναφορών ήταν αυξανόμενος, ενώ τα τελευταία τρία  χρόνια σταθεροποιήθηκε σε 
περίπου 130-140 ανά έτος, όπως δείχνει και το σχήμα 5.3. Οι ετεροαναφορές στο σύνολό 
τους αναφέρονται στο δημοσιευμένο σε περιοδικά με κριτές, άρα προκύπτει μια μέση 
αναλογία 6,1 ετεροαναφορές ανά δημοσίευση. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είχαν 14 
συμμετοχές σε οργανωτικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων. Στο παράρτημα 5.4 
δίνονται τα συνέδρια και οι ημερίδες που διοργανώθηκαν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Επίσης τα μέλη ΔΕΠ είχαν 33 συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών 
περιοδικών (πίν. 5.2) και ήταν κριτές επιστημονικών άρθρων σε 53 περιοδικά (παράρτημα 
5.5).  
 

Πίνακας 5.2. Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου έργου των μελών ΔΕΠ. 
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Τα παραπάνω στοιχεία, και ειδικότερα η αναλογία ετεροαναφορών ανά δημομοσίευση, οι 

 

 

Σχήμα 5.3. Ποσοστιαία ανά έτος κατανομή του συνόλου των ετεροαναφορών σε 

.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; 

α μέλη ΔΕΠ του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες 

.7.  Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου 

 
ρία βραβεία έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης την 

συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και σε κρίσεις υποψηφίων 
προς δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειοψηφία 
των μελών ΔΕΠ ανήκουν στις χαμηλότερες ακαδημαϊκές βαθμίδες, είναι ενδεικτικά 
ικανοποιητικού βαθμού αναγνωρισιμότητας του ερευνητικού έργου που επιτελέστηκε στο 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης την τελευταία 5ετία. Κατά συνέπεια, η βελτίωση των 
ερευνητικών υποδομών στο Τμήμα αναμένεται να προάγει ακόμη περισσότερο το 
ερευνητικό έργο που επιτελείται, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. 
 

δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  

 
 

5
 
Τ
με συνολικά 52 ερευνητικά και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
τα οποία δίνονται στο παράρτημα 5.6. Οι ερευνητικές αυτές συνεργασίες, αναλογικά με τη 
δυναμική του Τμήματος (αριθμός μελών ΔΕΠ, ερευνητικές υποδομές) κρίνονται 
ικανοποιητικές. Εντούτοις, η βελτίωση των ερευνητικών υποδομών θα έχει ευεργετικές 
επιπτώσεις στο Τμήμα ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστικό και να διευρύνει τις 
συνεργασίες αυτές τόσο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά (σε περισσότερα ερευνητικά πεδία). 
 

5
που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; 

Τ
τελευταία 5ετία (πίν. 5.2). 
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5.8.  Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των 
φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; 

 
Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα απορρέει από το γεγονός ότι μέρος των πτυχιακών 
τους διατριβών, περίπου το 50%, έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Η λειτουργία του νεοσύστατου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμένεται να συμβάλλει περισσότερο προς την 
κατεύθυνση αυτή. Εντούτοις, τόσο οι προπτυχιακές όσο και οι μεταπτυχιακές διατριβές 
εκπονούνται σε διάστημα ενός έτους με αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων να αποτελούν μέρος 
ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι πολυετή. Σημαντική 
όμως είναι η συμβολή των υποψηφίων διδακτόρων καθώς οι διδακτορικές διατριβές κατά 
κανόνα καλύπτουν ερευνητικά έργα στο σύνολό τους. Αναμφισβήτητα όμως η έλλειψη 
υποδομών σε καίρια επιστημονικά πεδία στερεί πολλές φορές τη δυνατότητα από τους 
φοιτητές να επιλέξουν θέματα διατριβών που καλύπτουν απόλυτα τα ενδιαφέροντά τους. 
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς 
(ΚΠΠ) φορείς 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα 
των σχέσεών του με ΚΠΠ φορείς, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που αντιστοιχούν 
επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο «Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, (http://www.adip.gr).  
 

6.1.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; 
 
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, έχει 
αναπτύξει συνεργασίες με ΚΠΠ σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  
 
Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς: 

• Δήμος Ορεστιάδας 
• Νομαρχία Έβρου 
• Δήμοι Β. Έβρου 
• ΕΘΙΑΓΕ-Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ορεστιάδας 
• Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας 
• Γεωπονικός Σύλλογος Έβρου 
• Ιδιωτικές Επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου 
• Αθλητικά σωματεία 

 
Αποτέλεσμα αυτών των συνεργασιών ήταν μια σειρά από κοινές δράσεις, όπως ομιλίες 
μελών ΔΕΠ, διοργάνωση ημερίδων, παροχή συμβουλών σε αγροτικά θέματα, ενεργή 
συμμετοχή του προσωπικού του Τμήματος και των φοιτητών σε τοπικές εκδηλώσεις κ.λ.π.  
 
Κατά την τελευταία πενταετία οι παρακάτω δράσεις/έργα εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν από 
το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης με την συνεργασία και την χρηματοδότηση τοπικών 
φορέων: 
 
1. Τίτλος Έργου: «Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση του ιού του κηλιδωτού 

μαρασμού της ντομάτας (Tomato spotted wilt virus, TSWV) στις καλλιέργειες καπνού 
στην περιοχή της Παιονίας του Ν. Κιλκίς»  
Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Καπνικός Συνεταιρισμός Τούμπας Ν. Κιλκίς. 
Διάρκεια: 3/2005 - 9/2005 

 
2. Τίτλος Έργου: «Βελτιστοποίηση της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων με την 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την διαμόρφωση αυτοματοποιημένων μοντέλων 
διαχείρισης».  

 Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.   

 Φορέας χρηματοδότησης: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης. Σε συνεργασία με 
την Εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ  

 Διάρκεια: 9/2006- 3/2008 
 
3. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή βιοαιθανολης απο κυτταρινουχα απόβλητα 

ζυθοποιείων σε συνεργασία με ζυθοποιεία Μακεδονίας Θράκης α.ε.»  
 Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τμήμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.   
 Φορέας χρηματοδότησης: Ανάδοχος Φορέας: Ζυθοποιεία Μακεδονίας Θράκης 

Α.Ε.,ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕΤ 
 Διάρκεια: 9/2006- 3/2008 
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4. Τίτλος Έργου: «Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων για 
την παραγωγή και πιστοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων σε συνεργασία με την ΕΑΣ 
Ροδόπης και την οινοποιεία εβριτικα κελάρια» 

 Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.   

 Φορέας χρηματοδότησης: ΠΑΒΕΤ 2006, Ανάδοχος Φορέας: EAΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ,  
 Διάρκεια: 18 μήνες (υπό εξέλιξη) 
 
5. Τίτλος Έργου: «Χρήση κοπριάς αγροτικών ζώων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού ως 

οργανικών λιπασμάτων στο Νομό Έβρου». 
Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Νομαρχία Έβρου. 
Διάρκεια: 12/2007 - 11/2009 
 

6. Τίτλος Έργου: «Προώθηση-Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής: Καταγραφή των 
επιχειρήσεων του Ν. Έβρου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και 
εμπορία αγροτικών προϊόντων»  
Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Δ.Π.Θ. 
Φορέας Χρηματοδότησης: Νομαρχία Έβρου, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. 
Διάρκεια: 5/2009 – 12/2009 

 
7. Τίτλος Έργου: «Μελέτη λιβαδο-κτηνοτροφικής ανάπτυξης βορείου Έβρου»  

Φορέας υλοποίησης: Εργαστήριο Ζωοτεχνίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ.   
Φορέας Χρηματοδότησης: Νομαρχία Έβρου, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. 
Διάρκεια: 11/2008 – 12/2009 

 
Στα έργα αυτά συμμετείχαν 6 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και 20 προπτυχιακοί φοιτητές. 

Η αναγνώριση και προβολή της συνεργασίας του Τμήματος με τους ΚΠΠ φορείς γίνεται 
μέσω διαφόρων δράσεων, όπως διοργάνωση ημερίδων για την παρουσίαση και διάχυση των 
αποτελεσμάτων, δελτία τύπου, συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα, αναφορά των συνεργασιών στις 
δημοσιεύσεις που προέκυψαν από την υλοποίηση των έργων κ.λ.π.  
 

6.2.  Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη 
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; 

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στα 10 έτη της λειτουργίας του έχει αποκτήσει μια κρίσιμη 
μάζα μελών ΔΕΠ που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Επίσης, αρκετά 
από τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει 
συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς. Είναι κοινή πεποίθηση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ότι η 
ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς είναι απαραίτητη και βοηθάει στην ενίσχυση του 
ρόλου και της αποστολής του Τμήματος. Τα πρώτα δείγματα από την απήχηση των 
συνεργασιών του Τμήματος με τους ΚΠΠ φορείς είναι ενθαρρυντικά και θα συμβάλλουν σε 
μια πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστικότερη συνεργασία στο μέλλον.   
 

6.3.  Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με 
ΚΠΠ φορείς; 

Το Τμήμα μέσω των θεσμικών του οργάνων έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την 
ανάπτυξη και ενίσχυση των συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. Στο πλαίσιο αυτών των 
πρωτοβουλιών έγιναν συναντήσεις της Διοίκησης του Τμήματος αλλά και μεμονωμένων 
μελών ΔΕΠ με πολλούς ΚΠΠ της ευρύτερης περιοχής στις οποίες αναζητήθηκαν τα 
περιθώρια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Παράλληλα, 
σε όλες τις εκδηλώσεις δημοσιότητας (ημερίδες, συνέδρια κ.λ.π) που διοργανώθηκαν από το 
Τμήμα έγινε εκτενής ενημέρωση και αναφορά στις δραστηριότητες του Τμήματος και 
σχετική ενημέρωση των εκπροσώπων των ΚΠΚ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το 
αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος. Επίσης, υπάρχει επαφή και συνεργασία 
με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων, η οποία όμως χρειάζεται να 
ενισχυθεί και να προσαρμοστεί σε μια πιο οργανωμένη βάση. 
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6.4.  Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ 
φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία; 

Οι κοινές δράσεις που υλοποιούνται από το Τμήμα και τους ΚΠΠ φορείς αφορούν κυρίως 
πρακτικά θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη της Γεωπονίας και είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος. Σε πολλές από τις δράσεις 
αυτές έχουν ενεργή συμμετοχή οι φοιτητές του Τμήματος μέσω των πτυχιακών τους 
διατριβών. Οι δράσεις αυτές αποτελούν ένα καλό εργαλείο εκπαίδευσης των φοιτητών στα 
σχετικά αντικείμενα και η όλη πορεία και εξέλιξή τους καθώς και τα αποτελέσματά τους 
αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στα πλαίσια των εργαστηρίων και των παραδόσεων των 
αντίστοιχων μαθημάτων. Επίσης, στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος εντάσσονται 
εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ φορείς της ευρύτερης περιοχής.  
 

6.5.  Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, 
περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; 

 
 Η συμβολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε 
πολύπλευρη. Η παρουσία του πανεπιστημίου στην πόλη της Ορεστιάδας προσέδωσε 
αναμφίβολα αίγλη στην περιοχή, ενώ οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος 
αποτελούν πολύ καλούς πρεσβευτές της σε όλη τη χώρα. Το πανεπιστήμιο ενδυνάμωσε την 
περιοχή προσδίδοντάς της εικόνα συνεχούς ανάπτυξης και συμβάλλοντας μέσα από τις 
δράσεις του και τις εκδηλώσεις του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πρόοδό της. 
Από την πρώτη στιγμή έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία δεσμών του Τμήματος με την 
τοπική κοινωνία και έχουν αναπτυχθεί σημαντικές συνεργασίες με τοπικούς φορείς σε τομείς 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αναμφίβολα η παρουσία των φοιτητών και του προσωπικού του 
πανεπιστημίου στην πόλη της Ορεστιάδας έχει σημαντική οικονομική διάσταση αφού 
αναζωογονεί την τοπική οικονομία, συμβάλλει στην οικιστική ανάπτυξη, αυξάνει τις θέσεις 
εργασίας και αξιοποιεί το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό. 

Οι πρώτες συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς στα δέκα χρόνια λειτουργίας του 
καθώς και οι συμφωνίες συνεργασίας που έχουν υπογραφεί δείχνουν τη δυναμική του 
Τμήματος για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας στο μέλλον. Επίσης, στις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος φιλοξενήθηκαν επιστημονικές, κοινωνικές και λοιπές 
εκδηλώσεις που ενδιέφεραν την πόλη της Ορεστιάδας και την ευρύτερη περιοχή. 

 Η επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος στα δέκα χρόνια λειτουργίας του 
αποτυπώνεται από τον αριθμό και την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
έγκριτα διεθνή και εθνικά περιοδικά, την συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. σε διεθνή και εθνικά 
επιστημονικά συνέδρια, τα εκπονούμενα ερευνητικά προγράμματα, την απονομή 
Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και την αναγόρευση διδακτόρων από το Τμήμα καθώς και τη 
συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα 
αποτελέσματα από την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αφορούν σε όλους τους 
τομείς του αγροτικού χώρου και μπορούν να συμβάλουν στην τοπική, περιφερειακή και 
εθνική ανάπτυξη.   
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα 
της στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξής του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων που 
αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, 
(http://www.adip.gr).  
 

7.1  Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του 
Τμήματος; 

 
7.1.1 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-

μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 
αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; 

 
Ναι υπάρχει η διαδικασία του 4/τους προγραμματισμού  του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης που αφορούσε την περίοδο: 2009-2010 έως  2012-2013, όπου και κατετέθη 
συγκεκριμένο βραχυ-μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάπτυξης του Τμήματος.   

Η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας  δεν μπορεί να κριθεί γιατί τώρα ξεκίνησε. 
 
7.1.2 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; 

Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι; 
 
Υπάρχει και ασφαλώς γίνεται μέσα από τις γενικές συνελεύσεις  του τμήματος. Θεωρούμε ότι 
είναι αποτελεσματική.  

 
7.1.3 Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και 

των αποτελεσμάτων του;  
  
Την στιγμή που κατετέθη το σχέδιο ανάπτυξης ασφαλώς και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, αλλά 
επί της  διαδικασίας δημοσιοποίησης  δεν υπάρχει τίποτε γνωστό. 

 
7.1.4 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση 

και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; 

 
Η ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος, μέσω των οργάνων του τμήματος,  παρακολουθεί 
την υλοποίηση προβαίνοντας  στις κατάλληλες  ενέργειες. Όσον αφορά  στη δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων, είναι νωρίς ακόμα γιατί τώρα άρχισε η διαδικασία. 

 
7.1.5 Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία 
και δείκτες;  

 
Ναι, και αυτό με αφορμή τον 4ετή προγραμματισμό του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  

 
7.1.6 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη 

ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; 
 
Αν εννοούμε για διδακτικό προσωπικό, μέσα από τις κρίσεις για την εκλογή των μελών ΔΕΠ 
καταβάλλεται προσπάθεια για την εκλογή των καλυτέρων εξ΄ αυτών που υποβάλλουν  
υποψηφιότητα. 
Αν εννοούμε για  να διδάξουν στο τμήμα, με διάφορες σχέσεις,  καταβάλλονται προσπάθειες 
και έρχονται στο τμήμα πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ Ελληνικών αλλά και Ξένων 
Πανεπιστημίων 
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7.1.7 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών 
του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης 
του Τμήματος; 

 
Ο σχεδιασμός της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του τμήματος προβλέπει την ανάπτυξη και 
λειτουργία τομέων και εργαστηρίων και ασφαλώς στηρίχθηκε στον προγραμματισμό των 
προσλήψεων και εξελίξεων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος. 

  
7.1.8 Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι 

φοιτητές τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους 
ανά τρόπο εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές 
κατηγορίες, κλπ); 

 
Το Τμήμα κάθε έτος ζητάει 150 φοιτητές, ενώ από το Υπουργείο δίδονται 200 θέσεις. Η 
ανάλυση της προέλευσης των εισακτέων στο Τμήμα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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2003-04 83 15 4   3 11 5 1 1 0 0 0 0 0 0 27 56 

2004-05 77 15 4   6 11 4 0 1 1 1 0 0 0 0 6 71 

2005-06 83 15 8   6 7 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 83 

2006-07 75 16 9   11 3 3 0 1 1 1 0 5 0 0 0 75 

2007-08 60 16 6   9 4 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 60 

2008-09 103 20 15   17 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 103 

ΣΥΝΟΛΟ 481 97 46   52 37 15 1 4 5 4 0 13 1 1 33 448 
 

 
7.1.9 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές 

υψηλού επιπέδου; 
 
Γίνονται προσπάθειες από το τμήμα να κρατηθεί ένα αρκετά καλό επίπεδο σπουδών ώστε να 
προσελκύει καλούς φοιτητές. Συγκεκριμένα έγινε αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών 
και εισήχθησαν καινούρια μαθήματα με σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον. Με αφορμή 
επίσης την αναμόρφωση  σε πολλά μαθήματα  γράφτηκε η ύλη  σε ηλεκτρονική μορφή  CD 
και είναι στην διάθεση των φοιτητών. Χρησιμοποιούνται Η/Υ στην διδασκαλία των 
μαθημάτων και εξοπλίζονται τα εργαστήρια. Από την άλλη, με την εν γένει παρουσία των 
μελών ΔΕΠ του τμήματος στα επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και με τις δημοσιεύσεις τους 
το τμήμα γίνεται ευρέως γνωστό και κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται πόλος έλξης το δυνατόν 
καλυτέρων φοιτητών. 
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7.2  Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής 
ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; 

 
Η διαδικασία κρίνεται ότι είναι πλήρης εφόσον συμμετέχουν με τις παρεμβάσεις τους όλοι οι 
παράγοντες του τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό). Στην 
αρχή γίνεται μια καταγραφή των δεδομένων και κατόπιν γίνονται διεξοδικές συζητήσεις στις 
Γ. Σ. του τμήματος για την στρατηγική ανάπτυξης του τμήματος, όπου και χαράσσονται οι 
βασικές κατευθύνσεις. 
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
Στην ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα 
των διοικητικών υπηρεσιών και των υποδομών του, απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων 
που αντιστοιχούν επακριβώς στα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο έντυπο 
«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων Διασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Έκδοση 2.0, Ιούλιος 2007, ΑΔΙΠ, Αθήνα, 
(http://www.adip.gr).  
 

8.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και 
τεχνικών υπηρεσιών; 

 
8.1.1  Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος 

και των Τομέων; 
 
Στην γραμματεία απασχολούνται  τρία άτομα. Ένα εκτελεί χρέη γραμματέως, ένα άτομο 
ασχολείται με τα θέματα του μητρώου   των  φοιτητών (βαθμολογίες, πτυχία κλπ) και ένα 
άτομο με θέματα  προγραμμάτων, βιβλίων (κλπ). Δεν υπάρχουν γραμματείες των  τομέων 

 
8.1.2  Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

και το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των 
Τομέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού 
προσωπικού και των φοιτητών; 

 
Είναι αρκετά αποτελεσματικές. Υπάρχει ειδικό ωράριο της Γραμματείας του Τμήματος για 
την εξυπηρέτηση των φοιτητών για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Επίσης η 
εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού είναι πάρα πολύ καλή και τα θέματά τους 
διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατόν. Επίσης υπάρχει μια πολύ καλή ροή στην 
ενημέρωση των συναδέλφων από την πλευρά της αλληλογραφίας. 

 
8.1.3  Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών 

του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; 
Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι  

 (α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;  
 

Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης 
του Ιδρύματος είναι πολύ καλή, κατά διαστήματα υπάλληλοι των κεντρικών διοικητικών 
υπηρεσιών επισκέπτονται το τμήμα και ενημερώνονται επί τόπου για τα προβλήματα του 
τμήματος. Η συνεργασία αυτή κρίνεται πολύ αποδοτική. 

Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.  Εξυπηρετεί 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φοιτητές αλλά και το διδακτικό προσωπικό. Το ωράριο 
είναι πού καλό και υπάρχει χώρος για διάβασμα και Η/Υ για να ενημερώνονται οι φοιτητές. 

 
 (β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;    
 

Αρκετά ικανοποιητική.  Υπάρχει μια καλή ροή πληροφοριών προς τα μέλη του τμήματος από 
την κεντρική διοίκηση που αφορούν όλα τα θέματα που τους απασχολούν. 

 
8.1.4  Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα 

Σπουδαστήρια του Τμήματος;  
 
Υπάρχει  έλλειψη προσωπικού των εργαστηρίων και η οργάνωσή τους δεν είναι η καλύτερη 
δυνατή . 

 
8.1.5  Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους; 

 
Ανάλογα με τα μέσα που διαθέτουν είναι αρκετά αποτελεσματική. Γίνεται φιλότιμη 
προσπάθεια από τα μέλη ΔΕΠ να οργανωθούν όσο γίνεται καλύτερα τα εργαστήρια. Κάποιοι 
συνάδελφοι αξιοποιούν και τους μεταπτυχιακούς ή ακόμα και τους διδακτορικούς 
υποψηφίους για να οργανώσουν τα εργαστήριά τους.  
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8.1.6  Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 
 
Υπάρχει προσωπικό που φροντίζει πολύ αποτελεσματικά και ικανοποιητικά τις υποδομές και 
δουλεύει  για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.   

Όσον αφορά για τις υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος υπάρχει 
μόνο ένα άτομο που προσφέρει τις υπηρεσίες του και παρ΄ όλα αυτά εξυπηρετείται το τμήμα 
πολύ καλά. 

 

8.2  Πως κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 
 

8.2.1 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή; 

Δεν εφαρμόζεται 
 
8.2.2 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της 

ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών; 

Αρκετά, υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στις αίθουσες διδασκαλίας για την διδασκαλία των μαθημάτων. Επίσης 
υπάρχει πρόσβαση στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος όλων των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, για άρθρα, μελέτες και βιβλία που τους ενδιαφέρουν. 

 
8.2.3 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο 

αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;    

Η γραμματεία μεριμνά και  ενημερώνει τους εργαζόμενους φοιτητές για τις  δυνατότητες 
στήριξης που παρέχει η πολιτεία προς αυτούς. Η παρέμβαση της γραμματείας στο θέμα αυτό 
κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 

 
8.2.4 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών 

και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; 
Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;   

Οι αδύναμοι φοιτητές και αυτοί που καθυστερούν τις σπουδές τους βρίσκουν στήριξη από 
τους ίδιους τους διδάσκοντες οι οποίοι κατανοούν το πρόβλημα και προσπαθούν με 
συμβουλές και παραινέσεις να τους βοηθήσουν για να τελειώσουν τις σπουδές τους. 

 
8.2.5 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές 

κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ);  

Υπάρχει σκέψη να βραβεύονται οι αριστεύσαντες πτυχιούχοι κάθε χρονιάς.  Όσον αφορά 
τους φοιτητές των ενδιαμέσων ετών υπάρχει μια σκέψη αν εξευρεθούν πόροι να καθιερωθεί 
η βράβευση των πρώτων κάθε έτους. 

 
8.2.6 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 

νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;   

Κάθε χρόνο γίνεται τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, όπου γίνεται μια πρώτη 
γνωριμία τους με το προσωπικό του τμήματος. Επίσης ενημερώνονται από την γραμματεία 
για τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, τις αίθουσες, τα εργαστήρια  και τους λοιπούς χώρους 
του τμήματος. Αυτή όλη η διαδικασία κρίνεται πολύ αποτελεσματική.   
 

8.2.7 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος 
γενικότερα; 

Διοργανώνονται κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες από το τμήμα σε συνεργασία 
με τους φοιτητές (μουσικές βραδιές, ημερίδες, ομιλίες κλπ). 
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8.2.8 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται 
προς το Τμήμα;    

 
Δεν υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές 
 

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το 
Τμήμα; 
8.3.1 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης 
8.3.2 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  

 
Υπάρχει επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.   

 
8.3.3 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων- 
8.3.4 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.   

 
Υπάρχει μια στενότητα σε γραφεία των διδασκόντων. Η ποιότητα των γραφείων είναι 
αρκετά καλή. Είναι όλα εξοπλισμένα με βιβλιοθήκες  και  Η/Υ.  

 
8.3.5 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων.   

 
Ο χώρος της γραμματείας είναι πολύ καλός. Είναι επαρκής και καλά εξοπλισμένος.  

 
8.3.6 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων.  

                   
Ο χώρος των συνεδριάσεων είναι πολύ καλός. Είναι επαρκής και καλά εξοπλισμένος.  

 
8.3.7 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά 

σχολεία, μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ).   
 
Το μέρος του αγροκτήματος  που έχει παραχωρηθεί στο τμήμα  από το ΕΘΙΑΓΕ  είναι 
επαρκές, απαιτεί όμως καλύτερη οργάνωση για την αρτιότερη πρακτική εκπαίδευση των 
φοιτητών. 

 
8.3.8 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ.  

               
Έχουν γίνει παρεμβάσεις στους χώρους του τμήματος (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια)  
για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ 
 

8.3.9 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;   

                 
Με την χρήση οχημάτων για την μετακίνησή τους  και την χρήση του διαδικτύου. 
 

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από 
τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου); 

 
8.4.1 Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;   

 
Η Διδασκαλία, η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, η Γραμματειακή υποστήριξη και  η  τεχνική 
υπηρεσία 
 

8.4.2 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές 
υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του 
Τμήματος;   

 
Η διδασκαλία ασφαλώς αναφέρεται στους φοιτητές όπως και η βιβλιοθήκη η οποία 
αξιοποιείται και από το διδακτικό προσωπικό. 
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Η γραμματειακή υποστήριξη αναφέρεται στους φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό. 
Τέλος, η τεχνική υπηρεσία εξυπηρετεί όλους. 
 

8.4.3 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;  

Μόλις 6 (από τα 18) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διαθέτουν σήμερα ιστοσελίδα με πληροφορίες, 
βιογραφικά κτλ. Στα πλαίσια της δημιουργίας της νέας ιστοσελίδας, κάθε μέλος ΔΕΠ θα 
διαθέτει την προσωπική του ιστοσελίδα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. 

 
8.4.4 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο; 

Υπάρχει ένα άτομο που είναι επιφορτισμένο για την επικαιροποίηση του ιστοτόπου του 
τμήματος. Έχουμε πολλή τακτική ανανέωση της ιστοσελίδας και οτιδήποτε πληροφοριακό 
στοιχείο που ενδιαφέρει τα μέλη του τμήματος αναρτάται αμέσως. 

 

8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την 
αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; 

 
8.5.1 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; 

Πώς διασφαλίζεται;  
                 
Ναι, μέσα από την συνεννόηση των μελών ΔΕΠ, αξιοποιούνται κατά το καλύτερο δυνατόν 
τρόπο οι διαθέσιμες υποδομές του τμήματος. 

 
8.5.2 Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; 

Πώς διασφαλίζεται;  
   
Ναι, μέσα από την συνεννόηση των μελών ΔΕΠ, αξιοποιούνται κατά το καλύτερο δυνατόν 
τρόπο οι διαθέσιμες υποδομές του τμήματος. 
 

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την 
αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; 

 
8.6.1 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του 

Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;  
 
Δεν προβλέπεται, όμως γίνεται διεξοδική συζήτηση για την κατανομή των πόρων στην 
γενική συνέλευση. Αυτό κρίνεται αρκετά αποτελεσματικό.  
 

8.6.2 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά 
εφαρμόζεται;  

 
Ναι, προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων μέσω της γενικής συνέλευσης, όπου γίνεται 
αναλυτική συζήτηση και κατανέμονται οι πόροι ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν κοινής  
συμφωνίας όλων των μελών της συνέλευσης. 
 

8.6.3 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά 
εφαρμόζεται;  

 
Στην γενική συνέλευση συζητούνται όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία του 
τμήματος,  συνεπώς γίνονται και απολογισμοί από τα μέλη ΔΕΠ που αφοούν το παραγόμενο 
έργο τους.  
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9. Συμπεράσματα 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να εντοπίσει τα κυριότερα θετικά και αρνητικά του 
σημεία, όπως αυτά συνάγονται από τις προηγούμενες ενότητες και να αναγνωρίσει ευκαιρίες 
αξιοποίησης των θετικών του σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τα 
αρνητικά του σημεία.  
  

9.1.  Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και 
αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα 
από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; 

 
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έχει τροποποιηθεί και βελτιωθεί σε 
σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας των μελών 
ΔΕΠ του Τμήματος να παρέχει ένα σύγχρονο, δυναμικό και υψηλής στάθμης πρόγραμμα 
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών και της κοινωνίας γενικότερα.  

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τα ευρύτερα 
θέματα της Αγροτικής Ανάπτυξης, και ως εκ τούτου καλύπτει ένα κενό στις ανώτατες 
γεωπονικές σπουδές. Η συνεργασία φοιτητών με τους καθηγητές είναι πολύ καλή, ενώ 
αρκετοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.  

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα έχουν να κάνουν κυρίως με 
τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και τη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό που, εξ 
αντικειμένου, θέτουν περιορισμούς στην επάρκεια και την πληρότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης (τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο). Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα παρακάτω: 

 Ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων που έχουν αναλάβει αρκετά μέλη ΔΕΠ 
 Ο περιορισμένος αριθμός τεχνικού-εργαστηριακού προσωπικού 
 Η έλλειψη οργανωμένου αγροκτήματος για την αρτιότερη πρακτική εκπαίδευση των 

φοιτητών 
 Η έλλειψη οργανωμένων εργαστηρίων σε καίρια γνωστικά αντικείμενα 
 Η δυσανάλογη σχέση μελών ΔΕΠ-φοιτητών 

Άλλες αδυναμίες που δεν σχετίζονται άμεσα με τις ελλείψεις του Τμήματος, είναι κυρίως: 

 Οι χαμηλές βάσεις εισαγωγής για το Τμήμα (λόγω και της γεωγραφικής θέσης αλλά 
και της γενικότερης μειωμένης ελκυστικότητας των γεωπονικών σπουδών σήμερα) 
έχουν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή και φοιτητών με χαμηλό υπόβαθρο γνώσεων, με 
αρνητικές συνέπειες στην ομαλή ροή των παραδόσεων. Επισημαίνεται ότι η 
παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις είναι σχετικά μικρή σε πολλά μαθήματα. 

 Ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων (τόσο στον Κορμό όσο και στις Κατευθύνσεις) που 
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (6-8 ή και 9 μαθήματα ανά εξάμηνο) 

 Η απουσία ύπαρξης προαπαιτούμενων μαθημάτων, με αποτέλεσμα φοιτητές του 9ου 
εξαμήνου να χρωστούν μαθήματα του 1ου 

 Ο περιορισμένος αριθμός υποχρεωτικών επιλεγόμενων μαθημάτων, σε συνδυασμό 
με την έλλειψη ελεύθερων επιλεγόμενων μαθημάτων.  

Αναφορικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, επισημαίνεται καταρχήν η 
αδιάβλητη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, η έμφαση που δίδεται στην αειφορική 
διαχείριση της γεωργίας, καθώς και η στενή συνεργασία διδασκόντων – διδασκομένων. 
Έστω και με τους περιορισμένους πόρους, γίνεται προσπάθεια να καλούνται ομιλητές για 
εισηγήσεις σε εξειδικευμένα θέματα, ενώ και το γεγονός ότι στα περισσότερα μαθήματα, 
υπάρχουν δύο τουλάχιστον κύριοι εισηγητές, εγγυάται την κατά το δυνατόν καλύτερη 
επιστημονική υπόσταση των παραδόσεων. Η ελκυστικότητα του ΠΜΣ διαφαίνεται από τη 
συνεχή αύξηση των αιτήσεων κάθε χρόνο, και μάλιστα από αποφοίτους άλλων Τμημάτων 
πέραν του οικείου (βλ. Πίνακα 11.3).  
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Ωστόσο, τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει το ΠΜΣ δεν είναι λίγα: Καταρχήν η 
ελλιπής χρηματοδότηση και η αύξηση της παρακράτησης από την Επιτροπή Ερευνών 
περιορίζει τις δαπάνες σε άλλες, άμεσης ανάγκης ενέργειες, όπως την μετάκληση ομιλητών 
και εισηγητών από άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και του 
εξωτερικού, την προμήθεια απαραίτητων οργάνων και αναλωσίμων για τα εργαστήρια. 
Επιπρόσθετα, το χρηματικό ποσό που διατίθεται ανά φοιτητή για την κάλυψη των αναγκών 
κατά την εκπόνηση της διατριβής (ιδιαίτερα στις εργαστηριακές διατριβές) είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκές, με ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα 
των εργαστηριακών αναλύσεων/πειραμάτων. 

Από την άλλη μεριά, ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ΣΕΜΣ και τη ΓΣΕΣ 
είναι η ενδεχόμενη τροποποίηση του προγράμματος, με την εισαγωγή κατευθύνσεων: 
Σήμερα, η έλλειψη εξειδίκευσης στο πρόγραμμα και το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο προπτυχιακών σπουδών, αποτελούν 
αρνητικά σημεία για το προσφερόμενο ΠΜΣ. Για παράδειγμα, η ευρύτητα του αντικειμένου 
δημιουργεί απαιτήσεις στους φοιτητές στις οποίες ενδεχομένως δυσκολεύονται να 
ανταποκριθούν, ενώ και τα προσφερόμενα μαθήματα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ετερόκλητα. 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών τέλος, είναι αξιόλογο, με ικανό αριθμό υποψηφίων 
διδακτόρων και την εκπόνηση υψηλού επιπέδου διατριβών. Οι διαδικασίες εισαγωγής, 
παρακολούθησης της προόδου και τελικής εξέτασης, είναι καταγεγραμμένες, ιδιαίτερα 
αυστηρές και τηρούνται επιμελώς. Σημαντική αναβάθμιση του επιπέδου του, επήλθε από 
τότε που καθιερώθηκε ως προαπαιτούμενο η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
Αρνητικό σημείο παραμένει η απουσία οικονομικών πόρων για την παραμονή (με αμοιβή) 
των υποψηφίων διδακτόρων με καθημερινή παρουσία στο Τμήμα, καθώς και η μη 
οργανωμένη καθιέρωση κύκλου διαλέξεων, παρουσιάσεων, κτλ.  

Αναφορικά με το ερευνητικό έργο επισημαίνεται η δυσκολία δημιουργίας ευρύτερων 
ερευνητικών ομάδων μέσα στο Τμήμα. Ο βασικός λόγος είναι ο μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ 
με μικρή συνάφεια στα γνωστικά αντικείμενα. Αυτό έχει ως συνέπεια επίσης την αδυναμία 
ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας σε ευρύτερα ερευνητικά πεδία που να καλύπτουν το 
σύνολο της γεωπονικής επιστήμης. Επιπλέον επισημαίνεται η σημαντική έλλειψη υποδομών 
σε χώρους και εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως και η έλλειψη οργανωμένου αγροκτήματος 
που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ερευνητική δραστηριότητα. Εντούτοις, τα μέλη ΔΕΠ 
μέσω ευρύτερων συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα διατελούν 
ικανοποιητικό ερευνητικό έργο, τόσο ποσοτικά με βάση το σύνολο και την αναλογία των 
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά κύρους όσο και ποιοτικά με βάση τις 
ετεροαναφορές. 

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στα δέκα χρόνια λειτουργίας του έχει αναπτύξει αρκετές 
συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Τα πρώτα δείγματα από 
την απήχηση των συνεργασιών αυτών είναι ενθαρρυντικά και θα συμβάλλουν σε μια πιο 
ολοκληρωμένη και ουσιαστικότερη συνεργασία στο μέλλον. Οι συνεργασίες αυτές πρέπει να 
διευρυνθούν ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος και η αποστολή του Τμήματος στην ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής.  

Ο μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ και οι ελλείψεις σε επικουρικό εργαστηριακό προσωπικό σε 
συνδυασμό με την προσπάθεια διατήρησης ενός προγράμματος σπουδών αντίστοιχου στην 
δομή αλλά και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με αυτό άλλων συγγενών 
Τμημάτων, με μεγλαύτερη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό έχει ως αποτέλεσμα ο φόρτος 
εργασίας για τους διδάσκοντες του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Παράλληλα, η 
διαθέσιμη εργαστηριακή υποδομή οριακά καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος 
παρέχοντας μεν τη δυνατότητα επαρκούς εκπαίδευσης των φοιτητών στο σύνολο των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, αδυνατώντας ωστόσο να υποστηρίξει πλήρως τις 
ανάγκες εξειδικευμένης εργαστηριακής εκπαίδευσης στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής 
διατριβής τους τουλάχιστον σε ορισμένα επιστημονικά αντικείμενα.  

Παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας για το διδακτικό, επικουρικό και διοικητικό προσωπικό, τις 
ελλείψεις που έχουν καταγραφεί σε εργαστηριακούς χώρους, εξοπλισμό αλλά και σε πόρους  
για την αγορά αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών φαίνεται ότι, το συντελούμενο σήμερα 
εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα μας είναι υψηλού επίπεδου. Κάθε έτος η λίστα των 
προτεινόμενων συγγραμμάτων για το σύνολο των μαθημάτων ελέγχεται και επικυρώνεται 
από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και το επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις) 
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βελτιώνεται και επικαιροποιείται. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδικασίας 
αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές ήδη αποτέλεσε το έναυσμα για μία πιο 
ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Την 
τελευταία πενταετία, το Τμήμα προχώρησε σε σημαντικές για τις οικονομικές του 
δυνατότητες επενδύσεις σε μέσα ΤΠΕ, ενώ ήδη η πλειοψηφία των διδασκόντων φαίνεται ότι 
αξιοποιεί τη διαθέσιμη σήμερα τεχνολογία τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην 
επικοινωνία τους με τους φοιτητές. 

Τέλος, αναφορικά με τις διεθνείς συνεργασίες και την κινητικότητα του ακαδημαϊκού 
προσωπικού στο Τμήμα, πρέπει να αναφερθεί ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για 
μετακινήσεις καθηγητών τόσο προς το τμήμα, όσο και από το τμήμα προς άλλα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του εξωτερικού. Οι περισσότερες συνεργασίες έγιναν με βάση την ήδη υπάρχουσα 
συνεργασία μελών του τμήματος με συγκεκριμένους ερευνητικούς χώρους. 

Ωστόσο, το Τμήμα παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στον τομέα αυτόν, που σχετίζονται 
κυρίως με την προβολή του στο Διαδίκτυο: Προσπάθειες που έγιναν για σύναψη νέων 
συμφωνιών με σχολές και τμήματα του εξωτερικού, απέβησαν άκαρπες, εξαιτίας και της 
απουσίας ολοκληρωμένης και πλήρους ιστοσελίδας του Τμήματος (ιδιαίτερα όσον αφορά την 
αγγλόγλωσση έκδοση). Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι στο Τμήμα τον τελευταίο χρόνο 
έχει συσταθεί ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κατασκευή νέας ιστοσελίδας, η οποία 
αναμένεται να λειτουργήσει εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  

 
 

9.2.  Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και 
ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; 

 
Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, το Τμήμα μέσω των συλλογικών του οργάνων, είναι σε 
συνεχή αναζήτηση βελτιωτικών αλλαγών στο προσφερόμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών. Οι ενδεχόμενοι μελλοντικοί κίνδυνοι πηγάζουν κυρίως από μια ελλιπή 
χρηματοδότηση που θα περιορίσει, αφενός την εκλογή νέων μελών ΔΕΠ σε καίρια γνωστικά 
αντικείμενα που εξακολουθούν να χηρεύουν, αφετέρου την προσέλκυση εξωτερικών 
συνεργατών (Π.Δ. 407), αλλά και τον μη επαρκή εξοπλισμό των εργαστηρίων. Η βελτίωση 
του Προγράμματος Σπουδών στην κατεύθυνση της εξάλειψης των αρνητικών σημείων που 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (αριθμός μαθημάτων, προαπαιτούμενα κτλ) θα 
συμβάλλει θετικά. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχομένως να απαιτείται και ριζική αναμόρφωση 
του ΠΠΣ με σκοπό τον περιορισμό των Κατευθύνσεων, ιδιαίτερα εφόσον μειωθεί η 
χρηματοδότηση του Τμήματος. 

Αναφορικά με το ΠΜΣ, παρότι η αποδοχή του φαίνεται ότι αυξάνεται, σημαντικό κίνδυνο 
για το μέλλον αποτελεί η έλλειψη εξειδίκευσης. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος θα πρέπει να 
συζητήσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του Κανονισμού, είτε με την εισαγωγή 
Κατευθύνσεων, είτε με την εισαγωγή πολλών επιλεγόμενων μαθημάτων (και αντίστοιχο 
περιορισμό των υποχρεωτικών), είτε ακόμη και τη λειτουργία διαφορετικών ΠΜΣ από κάθε 
Κατεύθυνση.  

Τέλος, στο ΠΔΣ μια πρόταση για την περαιτέρω θωράκιση του επιστημονικού επιπέδου των 
διδακτορικών διατριβών θα μπορούσε να είναι η υποχρέωση του υποψηφίου διδάκτορα να 
έχει δημοσιεύσει έναν αριθμό ερευνητικών εργασιών, πριν την ολοκλήρωση της διατριβής.  

Κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στο Τμήμα μας θα αποτελέσει η περαιτέρω στελέχωσή του με νέα μέλη ΔΕΠ, 
επικουρικό εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και η ενίσχυσή του σε 
εργαστηριακούς χώρους και εξοπλισμό. Τα στοιχεία αυτά έχουν καταγραφεί με κάθε 
λεπτομέρεια στον πρόσφατο Τετραετή Ακαδημαϊκό Προγραμματισμό του Τμήματος. Η 
αδυναμία ικανοποίησης των παραπάνω αναγκών ενδέχεται να οδηγήσει την εκπαιδευτική 
διαδικασία σε τέλμα εμποδίζοντας την εξέλιξη και προσαρμογή της στις σύγχρονες 
επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο των γεωπονικών σπουδών. 

Το ερευνητικό έργο που έχει συντελεστεί μπορεί να αποτελέσει παρακαταθήκη για την 
παραπέρα ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος. Θετική επίπτωση προς την κατεύθυνση 
αυτή θα έχει η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού μελών ΔΕΠ με νέα γνωστικά αντικείμενα. 
Βασική προϋπόθεση όμως είναι η βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων ερευνητικών 
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υποδομών και η στελέχωση των εργαστηρίων με τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ). Οι κίνδυνοι 
από την έλλειψη επαρκούς και ικανοποιητικής υποδομής ενδέχεται να αποτελέσει 
τροχοπέδη στη διεκδίκηση νέων προγραμμάτων, στη διεύρυνση της έρευνας σε περισσότερα 
επιστημονικά πεδία, στην προσέλκυση ικανών και υψηλού επιπέδου νέων μελών ΔΕΠ, 
συνθήκες που κρίνονται αναγκαίες για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, την 
προαγωγή της μεταπτυχιακής δραστηριότητας, τη συμμετοχή του Τμήματος σε διακρατικά 
προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας, και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
αναφορικά με τη γεωργική δραστηριότητα. 

Η έως τώρα δυναμική που αναπτύχθηκε από το Τμήμα σε σχέση με τις συνεργασίες με ΚΠΠ 
φορείς αποτελεί μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασίες στο άμεσο μέλλον και είναι 
κοινή πεποίθηση όλων των μελών ΔΕΠ ότι πρέπει και μπορεί να αξιοποιηθεί.  

Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση του Τμήματος (σε μια απόσταση 200 χιλιομέτρων στις 
γειτονικές χώρες υπάρχουν τρία τουλάχιστον συναφή τμήματα) δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του Τμήματος. Με 
δεδομένο ότι η νέα, λειτουργική ιστοσελίδα θα άρει τους υπάρχοντες περιορισμούς, θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση και στην ανάπτυξη συνεργασιών ειδικά στα προγράμματα σπουδών 
(ανταλλαγή καθηγητών για διδασκαλία, κτλ). Ως σήμερα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
μετακινήσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού σχετιζόταν περισσότερο με έρευνα παρά με την 
διδασκαλία.  

Για να πραγματοποιηθούν αυτά ωστόσο, απαιτείται στελέχωση, δεδομένου ότι η απουσία 
ατόμου υπεύθυνου για το πρόγραμμα ανταλλαγών στην Ορεστιάδα (και με δεδομένη την 
απόσταση του Τμήματος από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΔΠΘ), έχει δυσχεράνει σημαντικά 
τις προσπάθειες,  καθιστώντας τον μηχανισμό δυσλειτουργικό, ενώ ακόμη και η ενημέρωση 
των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών για νέες προτάσεις και προσφερόμενες θέσεις, γίνεται 
σήμερα με καθυστέρηση και με ιδιαίτερο κόπο από ένα μόνο μέλος ΔΕΠ. 
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10. Σχέδια βελτίωσης 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα καλείται να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την άρση των 
αρνητικών σημείων και την ενίσχυση των θετικών του, καθορίζοντας  προτεραιότητες με 
βάση τις δυνατότητές του.  

 

10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα 
για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών 
σημείων.  

10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα 
για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών 
σημείων.  

 
Σύμφωνα με το 4ετή Προγραμματισμό του Τμήματος, οι στόχοι και οι βασικοί άξονες 
ανάπτυξης για την τετραετία 2009 – 2013 συνοψίζονται ως εξής: 

1. Βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 
2. Ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος ώστε να ανταποκρίνεται στην 

αποστολή του 
3. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο ερευνητικό επίπεδο 
4. Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης 
5. Ενίσχυση των υπηρεσιών για το ανθρώπινο δυναμικό 

Πιο αναλυτικά, η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου περιλαμβάνει: 
 Την αύξηση του αριθμού  των μελών ΔΕΠ και την ελαχιστοποίηση των 

συμβασιούχων διδασκόντων. Με τον τρόπο αυτό η παρεχόμενη εκπαίδευση 
ενισχύεται σε συνέχεια και συνέπεια. 

 Την ενίσχυση της εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών στον κορμό και τις 
κατευθύνσεις. Η ενίσχυση σε υποδομές και εξοπλισμό θα συμβάλει σημαντικά στην 
κατεύθυνση αυτή. Έμμεσα, πλην όμως σημαντικά, η δραστηριότητα αυτή θα 
ενισχυθεί με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο ερευνητικό πεδίο και το 
πέρασμα της αποκτούμενης γνώσης στους φοιτητές. 

 Την ενίσχυση του Τμήματος σε προσωπικό ΕΤΕΠ και ΕΙΔΙΠ. 

Η ολοκλήρωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος προϋποθέτει την ενεργοποίηση όλων των 
Τομέων με ταυτόχρονη ενίσχυση σε προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ), σε υποδομές 
(εργαστηριακούς χώρους, αγρόκτημα) και εξοπλισμό. 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο ερευνητικό επίπεδο περιλαμβάνει: 
 Την οριοθέτηση σαφών ερευνητικών στόχων σε αντικείμενα αιχμής 
 Τη στελέχωση του Τμήματος με ικανό ερευνητικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, βοηθητικό 

προσωπικό). 
 Την ενίσχυση του Τμήματος σε υποδομές και εξοπλισμό. 
 Την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στα πλαίσια ερευνητικών 

προγραμμάτων σε αντικείμενα αιχμής. 
 Τη χρήση της καινοτομίας αλλά και την ανάδειξη της αριστείας. 

Η ενίσχυση των υπηρεσιών για το ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνει: 
 Τη διασφάλιση καλού επιπέδου, ποιοτικού και ποσοτικού, φοιτητικής μέριμνας 

(σίτιση, στέγαση, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακοί χώροι, βιβλιοθήκη). 
 Τη διασφάλιση καλού εργασιακού περιβάλλοντος ( διδασκαλία, έρευνα, γραφειακή 

εξυπηρέτηση). 
 Τη στήριξη φοιτητών με χαμηλό εισόδημα 

Ως άμεσες δράσεις ερευνητικού χαρακτήρα θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνει το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέσω των διπλωματικών εργασιών. Τα μέλη ΔΕΠ θα 
υποβάλλουν προτάσεις σε προκηρύξεις προγραμμάτων (πχ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΘΑΛΗΣ, 
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ) ώστε να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση για παραπέρα 
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ερευνητική δραστηριότητα. Επίσης θα γίνει προσπάθεια μεγαλύτερο ποσοστό των 
προπτυχιακών εργασιών να έχουν ερευνητικό χαρακτήρα.   

Μεσοπρόθεσμα θα επιδιωχθεί η ανέγερση νέου κτιρίου εργαστηρίων, ο εμπλουτισμός των 
εργαστηρίων με νέο εξοπλισμό συμπληρωματικού του υφιστάμενου και ο εξοπλισμός των 
νέων εργαστηρίων που θα προκύψουν με το νέο κτίριο.  
 

10.3. Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 
 

Η Διοίκηση του Ιδρύματος καλείται να ενεργήσει για την επίσπευση ανέγερσης κτιρίου 
εργαστηρίων την οργάνωση αγροκτήματος και για τη στελέχωση του Τμήματος με το 
αναγκαίο τεχνικό προσωπικό. 

 

10.4. Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 
 
Οι ανάγκες του Τμήματος σε κτιριακές υποδομές, εργαστηριακό εξοπλισμό και ανθρώπινο 
δυναμικό, με κυρίαρχη την έλλειψη τεχνικού προσωπικού, μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνο αν υπάρξει αρωγή της Πολιτείας. 
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11. Πίνακες 

Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγματα και παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη 
σελίδας. 
 
 

(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) 



 
 

59

Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

  2008-2009 2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Καθηγητές Σύνολο 3 2 2 2 2 

 Από εξέλιξη* 1 0 0 0 0 

 Νέες προσλήψεις* 0 0 0 0 0 

 Συνταξιοδοτήσεις* 0 0 0 0 0 

 Παραιτήσεις* 0 0 0 0 0 

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 5 6 4 2 2 

 Από εξέλιξη* 0 2 2 1 0 

 Νέες προσλήψεις* 0 0 0 0 0 

 Συνταξιοδοτήσεις* 0 0 0 0 0 

 Παραιτήσεις* 0 0 0 0 0 

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 1 0 2 4 5 

 Από εξέλιξη* 1 0 0 0 0 

 Νέες προσλήψεις* 0 0 0 0 0 

 Συνταξιοδοτήσεις* 0 0 0 0 0 

 Παραιτήσεις* 0 0 0 0 0 

Λέκτορες/Καθηγητές Εφαρμογών Σύνολο 9 6 6 6 4 

 Νέες προσλήψεις* 0 0 0 0 0 

 Συνταξιοδοτήσεις* 0 0 0 0 0 

 Παραιτήσεις* 0 0 0 1 1 

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ Σύνολο 2 2 2 2 2 

Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 28 25 36 35 25 

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο  2 2 2 2 2 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 8 8 5 1 1 
 

* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος 

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις)
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Πίνακας 11-2.1. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

 
 2008-

2009 
2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Προπτυχιακοί 667 494 517 451 558 

Μεταπτυχιακοί 17 15 0 0 0 

Διδακτορικοί 16 16 21 21 21 
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Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  

 
 2008-

2009 
2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Εισαγωγικές εξετάσεις 172 135 140 140 142 

Μετεγγραφές12 110 99 85 66 83 

Κατατακτήριες εξετάσεις 18 12 13 11 6 

Άλλες κατηγορίες 18 6 9 7 6 

Σύνολο 318 252 247 224 237 

 

                                                 
12 Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροές-εκροές) 
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) 13 

Τίτλος 
ΜΠΣ: 

«ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» 

 2009-2010 2008-2009 2007-2008   

Αιτήσεις (α+β) 33 22 20   

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 10 11 12    

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 23 11 8   

Προσφερόμενες θέσεις 20 17 17   

Εγγραφέντες - 17 17   

Απόφοιτοι - - 2  - 

 

                                                 
13 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
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Πίνακας 11-4. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Αιτήσεις (α+β) 4 1 1 2 12 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος - 0 1 1   

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 1 1 1 1  

Προσφερόμενες θέσεις - - - - - 

Εγγραφέντες 4 1 1 2 12 

Απόφοιτοι14
 2 6 - - - 

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 4 4,5 - - - 
 

                                                 
14 Απόφοιτοι:  Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
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Πίνακας 11-5.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΜΑΘΗΜΑ 
  

Ιστότοπος 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών 15

Διδάσκοντες 
 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό / 
 

Κατ'επιλογήν 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι) 16

Διαλέξεις 

              
Εισαγωγή στη Γεωπονία - 40 Κουτρούμπας Σπύρος Υποχρεωτικό NAI 3ώρες /εβδομάδα 
Μαθηματικά - 40 Κουτρουμανίδης Θεόδωρος Υποχρεωτικό NAI  
Φυσική   40 Λαμπάκης Δημήτριος Υποχρεωτικό   
Ανόργανη Χημεία   40 Κυμπάρης Αθανάσιος Υποχρεωτικό NAI 3ώρες /εβδομάδα 

Αγροτική Κοινωνιολογία   40 Μενεγάκη Ελένη Υποχρεωτικό NAI 2ώρες /εβδομάδα 

Πολιτική Οικονομία 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1117 40-41 Γαλανόπουλος Κων/νος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Πληροφορική I //utopia.duth.gr/~dmaurid   41 
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος/ 
Μαυρίδης Δημήτριος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ξένη Γλώσσα I   48 Αναγνώστου / Θεοδοσέλη  Υποχρεωτικό  2ώρες /εβδομάδα 
Οργανική Χημεία   41 Κυμπάρης Αθανάσιος Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Ανατομία & Μορφολογία Φυτών   41 Ζούζουλας Δημήτριος  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Μικροοικονομία   41 
Γαλανόπουλος Κων/νος/ 
Σταμάτης Αγγελόπουλος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Γενετική 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1126 45 Τοκατλίδης Ιωάννης 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Φυσιολογία Φυτών   43 Ιακωβόγλου Βαλασια Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Πληροφορική II //utopia.duth.gr/~dmaurid  42 
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος/ 
Μαυρίδης Δημήτριος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ξένη Γλώσσα II   48 Αναγνώστου / Θεοδοσέλη Υποχρεωτικό  2ώρες /εβδομάδα 

Γενική Βιοχημεία    
http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1100  42 Φαδουλόγλου Βασιλική 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Γενική Εδαφολογία   42 Αντωνιάδης Βασίλειος Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Γενική Ζωοτεχνία  http://eclass.duth.gr/ 42 Άμπας Ζαφείρης Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

                                                 
15 Δώστε τη σελίδα του οδηγού σπουδών (αν υπάρχει) που περιγράφει τους στόχους, την ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος 
 
16 Αν η απάντηση είναι θετική, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που 
δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν 
την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) 
 

http://eclass.duth.gr/
http://eclass.duth.gr/
http://eclass.duth.gr/%20eclas
http://eclass.duth.gr/%20eclas
http://eclass.duth.gr/
http://eclass.duth.gr/


 
 

65

eclass/courses/OPE1110 

Στατιστική 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1101  43 Κουτρουμανίδης Θεόδωρος    

Υποχρεωτικό 
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Συστηματική Βοτανική  43 Βαρδαβάκης Εμμανουήλ Υποχρεωτικό ΟΧΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Γεωργική Υδραυλική    43 Μπόχτης Διονύσιος    Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Ξένη Γλώσσα III    48 Αναγνώστου / Θεοδοσέλλη Υποχρεωτικό   ΝΑΙ 2ώρες /εβδομάδα 

Γενική Γεωργία    41 Κουτρούμπας Σπύρος Υποχρεωτικό   ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Γενική Φυτοπαθολογία    44 Χατζηβασιλείου Ελισάβετ  Υποχρεωτικό   ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Γενική Γεωργική Εντομολογία & 
Ζωολογία 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1131  44  Μπρούφας Γιώργος 

Υποχρεωτικό  
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Εισαγωγή στη Διατροφή των 
Αγροτικών Ζώων 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1105    Άμπας Ζαφείρης 

Υποχρεωτικό  
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Γενική Οικολογία 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1135  42 

Καρανικά Ευφροσύνη/ 
Κωστοπούλου Παναγιώτα 

 Υποχρεωτικό 
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Γενική Δενδροκομία    45 Χατζησαββίδης Χρήστος  Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Ξένη Γλώσσα IV    48 Παπαϊωάννου Βασιλική   Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Εισαγωγή στη Γεωργική 
Φαρμακολογία     45 Βασιλείου Γεώργιος  

 Υποχρεωτικό 
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Γεωργική Μικροβιολογία 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1114  47 Μπεζιρτζόγλου Ευγενία  

 Υποχρεωτικό 
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Κηπευτικά    45 Κουκουνάρας Αθανάσιος   Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Ανθοκομία    46 Αβραμάκη Ευφροσύνη   Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Γεωργικός Πειραματισμός 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1104  46 

Κουτρούμπας Σπύρος / 
Κουτρουμανίδης  Θεόδωρος 

 Υποχρεωτικό 
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Γεωργική Οικονομία    46 Γαλανόπουλος Κων/νος   Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Πληθυσμιακή και Ποσοτική 
Γενετική  

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1112   Άμπας Ζαφείρης  

Κατ'επιλογήν  
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Γεωργικά Μηχανήματα    46 Δρόσος Βασίλης  Κατ'επιλογήν   ΟΧΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Πληροφορική ΙΙΙ   48 
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος / 
Μαυρίδης Δημήτριος  

Κατ'επιλογήν  
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ανατομία- Φυσιολογία Ζώων    46 Άμπας Ζαφείρης  Κατ'επιλογήν   ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Γεωργική Μετεωρολογία 

 www.agro.duth.gr/2o-
eksamino.htm# 
gevrgikh_meteorologia  47 Πασχαλίδου Αναστασία  

Κατ'επιλογήν 

ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Πληροφορική IV     
Κουτρουμανίδης Θεόδωρος / 
Μαυρίδης Δημήτριος  

Κατ'επιλογήν  
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 
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Βελτίωση Φυτών 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1127  48 Τοκατλίδης Ιωάννης  

 Κατ'επιλογήν  
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)   48  Χατζησαββίδης Χρήστος   Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Ειδική Λαχανοκομία    48 
Τσουβαλτζής Παύλος / 
Κουκουνάρας Αθανάσιος 

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Αρχές και Μέθοδοι 
Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης 
Εχθρών των Καλλιεργειών 

  
http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1122  48 

Μπρούφας Γεώργιος / 
Παππά Μαρία 

 Υποχρεωτικό 

ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ζιζανιολογία   49 Κωτούλα Συκά Ελένη  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

 Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα     49 Αντωνιάδης Βασίλειος   Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή)    49 Χατζησαββίδης Χρήστος    Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, 
Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)   49 Κουτρούμπας Σπύρος  

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Εχθροί Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας και Λαχανοκομικών    Μπρούφας Γεώργιος   

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ασθένειες Λαχανοκομικών και 
Καλλωπιστικών Φυτών    Χατζηβασιλείου Ελισάβετ   

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά 
Φυτά)    50 

 Κουτρούμπας Σπύρος / 
Βασιλάκογλου Ιωάννης 

 Υποχρεωτικό 
 ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Αρχιτεκτονική Κήπων    50 Κυριαζόπουλος Απόστολος  Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Οικοτοξικολογία    55 Βασιλείου Γεώργιος    Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Αμπελουργία   51  Νικολάου Νικόλαος   Υποχρεωτικό  ΟΧΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Ασθένειες Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας   Χατζηβασιλείου Ελισάβετ   

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ειδική Φαρμακολογία   51  Βασιλείου Γεώργιος    Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου   53  Μπρούφας Γεώργιος     Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Αειφόρος Ανάπτυξη    56 Ρουκανάς Σπυρίδων  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά & 
Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1129  51 Τοκατλίδης Ιωάννης  

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ασθένειες Δενδρωδών και 
Αμπέλου     Χατζηβασιλείου Ελισάβετ   

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Αξιολόγηση Οικολογικής 
Επικινδυνότητας     Βασιλείου Γεώργιος   

 Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Ολοκληρωμένη Προστασία 
Καλλιεργειών- Πιστοποίηση 
Προϊόντων    54 Βασιλείου Γεώργιος   

Κατ'επιλογήν  

ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Παραγωγή-Διαχείριση 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1128  52 Τοκατλίδης Ιωάννης  

Κατ'επιλογήν  
ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα 
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Ζιζανιολογία:Τρόποι και 
μηχανισμοί δράσης. 
Εκλεκτικότητα-Ανθεκτικότητα      Κωτούλα Συκά Ελένη 

Κατ'επιλογήν  

ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Εχθροί Αποθηκευμένων 
Προϊόντων και εχθροί 
υγειονομικής σημασίας     Μπρούφας Γεώργιος    

Κατ'επιλογήν  

ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Ακαρεολογία-Νηματοδολογία 
 eclass.duth.gr/eclass/ 
OPE01132  55 Μπρούφας Γεώργιος    

Κατ'επιλογήν  
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Προβληματικά Εδάφη     Αντωνιάδης Βασίλειος   Κατ'επιλογήν  ΝΑΙ 4ώρες /εβδομάδα 

Γενική Ιολογία      Χατζηβασιλείου Ελισάβετ Κατ'επιλογήν  ΝΑΙ 4ώρες /εβδομάδα 
Βάσεις Δεδομένων-Έμπειρα 
Συστήματα   63  ?  

Κατ'επιλογήν  
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Ταξινόμηση Εδαφών      Αντωνιάδης Βασίλειος Κατ'επιλογήν  ΝΑΙ 4ώρες /εβδομάδα 

Γεωργική Εκπαίδευση    59 

 Παπαδάκη Κλαυδιανού 
Αφροδίτη/ Τσιουμάνης 
Αστέριος 

Υποχρεωτικό 

ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Εφαρμοσμένη Οικονομική 
Στατιστική    59 Κουτρουμανίδης Θεόδωρος  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Οργάνωση και Διαχείριση  
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων    59 

Ρουκανάς Σπύρος/Σταμάτης 
Αγγελόππουλος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Μακροοικονομική Ανάλυση 
http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1118 60 Γαλανόπουλος Κων/νος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής 
Ανάλυσης 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1103   Κουτρουμανίδης Θεόδωρος  

  
 ΝΑΙ 

  

Γεωργική Λογιστική και 
Εκτιμητική    60 Αραμπατζής Γαρύφαλλος  

Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Μάρκετινγκ Αγροτικών 
Προϊόντων    60 Ράπτου Ελένη 

Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Αγροτικός Συνεργατισμός    61  Μενεγάκη Ελένη Υποχρεωτικό ΝΑΙ 4ώρες /εβδομάδα 
Εισαγωγή στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων    61 Τσουμάνης Αστέριος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Αξιολόγηση Επενδύσεων-
Αγροτική Χρηματοδότηση    61 Αραμπατζής Γαρύφαλλος  

Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Αγροτική Πολιτική    61  Καρελάκης Χρήστος Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1102  61 Κουτρουμανίδης Θεόδωρος   

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση    62 Αραμπατζής Γαρύφαλλος  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 4ώρες /εβδομάδα 
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής 
Έρευνας και Έρευνας Αγοράς    62 Ράπτου Ελένη 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 
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Οικονομική της Μεταποίησης 
των Αγροτικών Προϊόντων    62 Ράπτου Ελένη 

Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών 
Προϊόντων    62 Καρελάκης Χρήστος 

Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Συμπεριφορά Καταναλωτού     Ράπτου Ελένη Υποχρεωτικό ΟΧΙ 2ώρες /εβδομάδα 
Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: 
Θεωρία και Πολιτική    62 Καρελάκης Χρήστος 

Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Οικονομία Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος   63  Ρουκανάς Σπύρος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα 

Ειδική Γεωργική Φαρμακολογία-
Οικοτοξικολογία     Βασιλείου Γεώργιος   

 Κατ'επιλογήν 
 ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Ειδικές και Εναλλακτικές 
Μορφές Τουρισμού     Αραμπατζής Γαρύφαλλος  

 Κατ'επιλογήν 
 ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Αριστοποίηση της Γεωργικής 
Παραγωγής 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1116    Γαλανόπουλος Κων/νος 

 Κατ'επιλογήν 
 ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Γραμμικός προγραμματισμός     Κουτρουμανίδης Θεόδωρος  Υποχρεωτικό ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Οικονομική Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης  Όχι  63 Καρελάκης Χρήστος  

 Κατ'επιλογήν 
 ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Εισαγωγή στην Ανάλυση 
Παραγωγικών Συστημάτων στην 
Κτηνοτροφία      Άμπας Ζαφείρης 

 Κατ'επιλογήν 

 ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Χημεία Τροφίμων 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1134 63 Πλέσσας Σταύρος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Φυσικοχημεία Τροφίμων 
 http://www.agro.duth.gr/c 
kateuthinsi.html#fysikoxhmeia  64 Δομπάζης Γεώργιος  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Μηχανική Τροφίμων 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1121  64 Αλεξόπουλος Αθανάσιος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Ενόργανη Ανάλυση 
(μεθοδολογίες) 

 http://www.agro.duth.gr/c 
kateuthinsi.html#analysh  64  Δομπάζης Γεώργιος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Μικροβιολογία Τροφίμων 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1120  64  Μπεζιρτζόγλου Ευγενία 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Βιοχημεία Τροφίμων 

 http://www.agro.duth.gr/ 
c_kateuthinsi.htm#bioxhmeia 
trofimvn  64 

Δομπάζης Γιώργος/ Πλέσσας 
Σταύρος  

Υποχρεωτικό 

ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Ανάλυση Τροφίμων (τεχνικές)    64 
Αλεξόπουλος Αθανάσιος/ 
Πλέσσας Σταύρος  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας 
Τροφίμων 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1113    Αλεξόπουλος Αθανάσιος 

Υποχρεωτικό 
ΟΧΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Μικροβιολογία Γάλακτος 
  
  64  Τσούργιαννης Αντώνιος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  
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Τεχνολογία Γάλακτος  
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1125 65 

Τσούργιαννης Αντώνιος/ 
Χουλιάρα Ειρήνη 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Τεχνολογία Δημητριακών  65 
Σαζακλή Ελένη/ 
Τσούργιαννης Αντώνιος  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών  65 
Σαζακλή Ελένη/ 
Τσούργιαννης Αντώνιος  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Διαχείριση Αποβλήτων 
Γεωργικών Βιομηχανιών   

Σαζακλή 
Ελένη/Παπαδόπουλος 
Ιωάννης 

Υποχρεωτικό 

ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Οινολογία – Οινοπνευματώδη 
Ποτά 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1109  65 Κουρκουτάς Ιωάννης  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Υγιεινή Τροφίμων 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1115 65   Αλεξόπουλος Αθανάσιος 

Υποχρεωτικό 
 

3ώρες /εβδομάδα  

Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1119  66 Πλέσσας Σταύρος  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Συσκευασία Τροφίμων    66 
Τσούργιαννης Αντώνιος / 
Δομπάζης Γιώργος 

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ 

3ώρες /εβδομάδα  

Υγιεινή Γεωργικών Βιομηχανιών   Μπεζιρτζόγλου Ευγενία  Κατ'επιλογήν ΟΧΙ 4ώρες /εβδομάδα  

Αρχές Μηχανολογίας Τροφίμων     

Πλέσσας Σταύρος/ Δομπάζης 
Γιώργος  / Τσούργιαννης 
Αντώνιος  

 Κατ'επιλογήν 

ΟΧΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
Γεωργικών Βιομηχανιών     Τσούργιαννης Αντώνιος  

 Κατ'επιλογήν 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Βιοτεχνολογία Τροφίμων 
 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1133    Πλέσσας Σταύρος  

 Κατ'επιλογήν 
ΝΑΙ 

4ώρες /εβδομάδα  

Τεχνολογία Κρέατος Ιχθύων και 
Αυγών 

 http://eclass.duth.gr/ 
eclass/courses/OPE1124   Χουλιάρα Ειρήνη  

Υποχρεωτικό 
ΝΑΙ  

4ώρες /εβδομάδα  

Μάρκετινγκ Τροφίμων      Ράπτου Ελένη      4ώρες /εβδομάδα   
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Πίνακας 11-5.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Μάθημα 
Πολλαπλή 

 
Βιβλιογραφία 

Σύνολο 
 

Ωρών 

Διδακτικές 
 

Μονάδες 

 
Υπόβαθρου 

(Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής 

(ΕΠ) 
Γενικών 

Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 
Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 
Μέσων Ναι/Όχι17

 

Ποσοστό 
Φοιτητών 
που πέρασε 
επιτυχώς 
στην 

κανονική & 
επαναληπτική 

εξέταση 

Εισαγωγή στη Γεωπονία  3 3 Υ ΚΟ ΝΑΙ  
Μαθηματικά   5 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ   

Φυσική   5 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ   

Ανόργανη Χημεία   

5 4 Υ ΚΟ  Ελλείψεις σε 
εργαστηριακό 
εξοπλισμός 

20 %  

Αγροτική Κοινωνιολογία   4 4 ΕΠ  ΚΟ    

Πολιτική Οικονομία  Όχι 4 4 ΕΠ ΚΟ  ΝΑΙ 35,5%  

Πληροφορική I   5 4 ΑΔ ΚΟ  ΝΑΙ   

Ξένη Γλώσσα I   2   ΑΔ ΚΟ     

Οργανική Χημεία   

5 4 Υ ΚΟ  Ελλείψεις σε 
εργαστηριακό 
εξοπλισμός 

24%  

Ανατομία & Μορφολογία 
Φυτών  Ναι 

5 4 ΕΠ  ΚΟ ΝΑΙ   

Μικροοικονομία  Όχι 4 4 ΕΠ  ΚΟ ΝΑΙ 42,9%  

Γενετική  Ναι 

5 4 ΕΠ  ΚΟ Έλλειψη 
εργαστηριακού 
χώρου 

 56.6% 

Φυσιολογία Φυτών  Ναι 5 4 ΕΠ  ΚΟ ΝΑΙ   

Πληροφορική II  Ναι 5 4 ΑΔ  ΚΟ ΝΑΙ   

                                                 
17  Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων 
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Ξένη Γλώσσα II   2   ΑΔ  ΚΟ    

Γενική Βιοχημεία    ΟΧΙ 5 4 ΕΠ ΚΟ ΝΑΙ  

Γενική Εδαφολογία ΟΧΙ 5 4 ΥΠ ΚΟ ΝΑΙ  

Γενική Ζωοτεχνία ΝΑΙ  5 4 ΕΠ ΚΟ     

Στατιστική   4 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ   

Συστηματική Βοτανική   5 4 ΕΠ ΚΟ     

Γεωργική Υδραυλική   5 4 ΕΠ ΚΟ     

Ξένη Γλώσσα III       ΑΔ ΚΟ     

Γενική Γεωργία ΟΧΙ 5 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ   

Γενική Φυτοπαθολογία ΟΧΙ 5 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ   
Γενική Γεωργική 
Εντομολογία & Ζωολογία ΝΑΙ  

5 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ 26%  

Εισαγωγή στη Διατροφή 
των Αγροτικών Ζώων ΝΑΙ  

5 4 Υ ΚΟ  Έλλειψη 
εργαστηριακού 

χώρου 

  

Γενική Οικολογία ΟΧΙ 5 4 Υ  ΚΟ ΝΑΙ   

Γενική Δενδροκομία ΟΧΙ 5 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ   

Ξένη Γλώσσα IV   2 2 ΑΔ  ΚΟ    
Εισαγωγή στη Γεωργική 
Φαρμακολογία  Ναι 

5 4 Υ ΚΟ ΝΑΙ 50% 

Γεωργική Μικροβιολογία Ναι  5 4 Υ  ΚΟ ΝΑΙ   

Κηπευτικά   

5 4 Υ  ΚΟ Έλλειψη 
εργαστηριακού 

χώρου 

  

Ανθοκομία   5 4 Υ ΚΟ     

Γεωργικός Πειραματισμός  Ναι 5 4 Υ ΚΟ  ΝΑΙ   

Γεωργική Οικονομία   5 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ 29,2%  

Πληθυσμιακή και Ποσοτική 
Γενετική  Ναι  

5 4 ΓΓ ΚΟ  Έλλειψη 
εργαστηριακού 

χώρου 

  

Γεωργικά Μηχανήματα   5 4 Υ ΚΟ     

Πληροφορική ΙΙΙ    5 4 ΑΔ ΚΟ  ΝΑΙ   

Ανατομία- Φυσιολογία 
Ζώων ΝΑΙ  

5 4 ΓΓ ΚΟ  Έλλειψη 
εργαστηριακού 

χώρου 

  

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ                                                              Οκτώβριος 2009        
 



 
 

72

Γεωργική Μετεωρολογία ΝΑΙ  5 4 ΕΠ ΚΟ  ΝΑΙ   

Πληροφορική IV ΟΧΙ 5 4 ΑΔ ΚΟ ΝΑΙ  

Βελτίωση Φυτών  ΝΑΙ  5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ  74.5% 
Ειδική Δενδροκομία 
(Φυλλοβόλα) ΟΧΙ 

5 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ   

Ειδική Λαχανοκομία ΟΧΙ 5 4 ΕΠ ΚΑ     
Αρχές και Μέθοδοι 
Ολοκληρωμένης 
Αντιμετώπισης Εχθρών των 
Καλλιεργειών ΝΑΙ  

5 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ  50% 

Ζιζανιολογία ΝΑΙ  5 4 ΕΠ  ΚΑ    
 Γονιμότητα Εδαφών-
Λιπάσματα ΝΑΙ  

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Ειδική Δενδροκομία 
(Αειθαλή) Όχι  

5 4 ΕΠ  ΚΑ  ΝΑΙ   

Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, 
Ψυχανθή, Χορτοδοτικά) Ναι  

5 4 ΕΠ 
 

  
ΚΑ 
 

ΝΑΙ   

Εχθροί Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας και 
Λαχανοκομικών Ναι 

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ 75% 

Ασθένειες Λαχανοκομικών 
και Καλλωπιστικών Φυτών  Όχι 

5 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ   

Ειδική Γεωργία 
(Βιομηχανικά Φυτά)  Όχι 

5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ   

Αρχιτεκτονική Κήπων  Ναι 5 4 ΕΠ ΚΑ     

Οικοτοξικολογία  Ναι 5 4 ΥΠ ΚΑ  ΝΑΙ  50% 

Αμπελουργία   5 4 ΕΠ ΚΑ     
Ασθένειες Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας 

  
Όχι 

5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ  68% 

Ειδική Φαρμακολογία  Ναι 5 4 ΥΠ ΚΑ  ΝΑΙ   
Εχθροί Δενδρωδών και 
Αμπέλου  Ναι 

5 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ  57,8% 

Αειφόρος Ανάπτυξη  5 4 ΕΠ ΚΑ   

Γενετικά Τροποποιημένα 
Φυτά & Βιοτεχνολογία και 
Περιβάλλον  Ναι 

5 4 ΕΠ ΚΑ  Έλλειψη 
εργαστηριακού 

χώρου 

 87% 
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Ασθένειες Δενδρωδών και 
Αμπέλου Όχι 

5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ 63%  

Αξιολόγηση Οικολογικής 
Επικινδυνότητας Ναι  

5 4 ΥΠ ΚΑ  ΝΑΙ 70%  

Ολοκληρωμένη Προστασία 
Καλλιεργειών- Πιστοποίηση 
Προϊόντων Ναι  

5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ 61,4%  

Ζιζανιολογία:Τρόποι και 
μηχανισμοί δράσης. 
Εκλεκτικότητα-
Ανθεκτικότητα 

 ΝΑΙ 
 
 
 

4 4 ΕΠ  ΚΑ    

Εχθροί Αποθηκευμένων 
Προϊόντων και εχθροί 
υγειονομικής σημασίας   

4 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ  39,6% 

Ψεκαστικά Μηχανήματα   4 4 ΕΠ ΚΑ    
Ακαρεολογία-
Νηματοδολογία   

4 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ  100% 

Προβληματικά Εδάφη ΝΑΙ 4 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Γενική Ιολογία  Όχι 4 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ  71,5% 
Βάσεις Δεδομένων-Έμπειρα 
Συστήματα   

4 4 ΕΠ ΚΑ     

Ταξινόμηση Εδαφών  Όχι 4 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ   
Μεταποίηση Αγροτικών 
Προϊόντων   

4 4 ΕΠ ΚΑ     

Μετασυλλεκτική 
Μεταχείριση Καρπών και 
Λαχανών   

4 4 ΕΠ ΚΑ     

Γεωργική Εκπαίδευση  Όχι 4 4 ΕΠ ΚΑ  ΝΑΙ   
Εφαρμοσμένη Οικονομική 
Στατιστική  

4 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ  

Οργάνωση και Διαχείριση  
Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων 

 Ναι 
 
 

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Μακροοικονομική Ανάλυση  Όχι 5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ  44,1% 
Μέθοδοι Ποσοτικής 
Οικονομικής Ανάλυσης   

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Γεωργική Λογιστική και 
Εκτιμητική   

5 4 ΕΠ ΚΑ    

Μάρκετινγκ Αγροτικών   5 4 ΕΠ ΚΑ    
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Προϊόντων 

Αγροτικός Συνεργατισμός   5 4 ΕΠ ΚΑ    

Εισαγωγή στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων   

4 4 ΕΠ ΚΑ    

Αξιολόγηση Επενδύσεων-
Αγροτική Χρηματοδότηση  

5 4 ΕΠ ΚΑ   

Αγροτική Πολιτική  ΝΑΙ 5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   
Εφαρμοσμένη 
Οικονομετρία   

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση   

5 4 ΕΠ ΚΑ    

Μέθοδοι 
Γεωργοοικονομικής 
Έρευνας και Έρευνας 
Αγοράς   

5 4 ΕΠ ΚΑ    

Οικονομική της 
Μεταποίησης των 
Αγροτικών Προϊόντων   

5 4 ΕΠ ΚΑ    

Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών 
Προϊόντων   

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Συμπεριφορά Καταναλωτού   4 3 ΕΠ ΚΑ    

Αγροτική Οικονομική 
Ανάπτυξη: Θεωρία και 
Πολιτική  

5 5 ΕΠ ΚΑ   

Οικονομία Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος   

5 5 ΕΠ ΚΑ    

Ειδική Γεωργική 
Φαρμακολογία-
Οικοτοξικολογία   

4 4 Υ ΚΑ ΝΑΙ   

Ειδικά Κεφάλαια Γεωργικής 
Επιχειρησιακής Έρευνας   

4 4 ΕΠ ΚΑ    

Ειδικά Θέματα Αγροτικής 
Πολιτικής, Διεθνούς 
Εμπορίου και Μάρκετινγκ   

4 4 ΕΠ ΚΑ    

Ειδικές και Εναλλακτικές 
Μορφές Τουρισμού  

4 4 ΕΠ ΚΑ   

Αριστοποίηση της 
Γεωργικής Παραγωγής 

 ΝΑΙ 
 

4 4 ΕΠ ΚΑ   35,7% 

Γραμμικός   5 4 ΕΠ ΚΑ    
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προγραμματισμός 
Οικονομική Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης   

4 4 ΓΓ ΚΑ    

Εισαγωγή στην Ανάλυση 
Παραγωγικών Συστημάτων 
στην Κτηνοτροφία   

4 4 ΑΔ ΚΑ Έλλειψη 
εργαστηριακού 

χώρου 

  

Χημεία Τροφίμων  ΝΑΙ 5 4 ΥΠ  ΚΑ ΝΑΙ   

Φυσικοχημεία Τροφίμων  ΟΧΙ 5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Μηχανική Τροφίμων  ΝΑΙ 5 4 ΥΠ ΚΑ    
Ενόργανη Ανάλυση 
(μεθοδολογίες)  ΟΧΙ 

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Μικροβιολογία Τροφίμων ΝΑΙ 5 4  ΚΑ ΝΑΙ   

Βιοχημεία Τροφίμων ΝΑΙ 5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   
Ανάλυση Τροφίμων 
(τεχνικές)   

5 4 ΥΠ ΚΑ    

Αρχές και Μέθοδοι 
Επεξεργασίας Τροφίμων   

5 4 ΥΠ ΚΑ    

Μικροβιολογία Γάλακτος  5 4 ΥΠ ΚΑ ΝΑΙ  
Τεχνολογία Κρέατος, 
Ιχθύων και Αυγών   

5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ   

Τεχνολογία Γάλακτος   5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Τεχνολογία Δημητριακών ΟΧΙ 5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ   
Τεχνολογία 
Οπωροκηπευτικών ΟΧΙ 

5 4  ΚΑ ΝΑΙ   

Διαχείριση Αποβλήτων 
Γεωργικών Βιομηχανιών ΟΧΙ 

5 4 ΕΠ  ΚΑ ΝΑΙ   

Οινολογία – 
Οινοπνευματώδη Ποτά   

5 4 ΕΠ ΚΑ    

Υγιεινή Τροφίμων  ΝΑΙ 5 4 ΕΠ  ΚΑ    
Ποιοτικός Έλεγχος 
Τροφίμων   

5 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Συσκευασία Τροφίμων   5 4 ΥΠ  ΚΑ ΝΑΙ   
Υγιεινή Γεωργικών 
Βιομηχανιών  ΝΑΙ 

4 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Αρχές Μηχανολογίας 
Τροφίμων   

4 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   

Συστήματα Αυτομάτου   4 4 ΕΠ ΚΑ ΝΑΙ   
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Ελέγχου Γεωργικών 
Βιομηχανιών 

Βιοτεχνολογία Τροφίμων   4 4 ΕΠ ΚΑ    

Τεχνολογία Κρέατος Ιχθύων 
και Αυγών  

4 4 ΕΠ ΚΑ    

Μάρκετινγκ Τροφίμων    4 4 ΕΠ ΚΑ    

 
 

Πίνακας 11-6.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 

Κατανομή Βαθμών (%) 

Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
Μέσος όρος Βαθμολογίας  

(Σύνολο αποφοίτων) 

2004-2005 0% 20% 80% 0%   7,20    (29) 

2005-2006 0% 21% 76% 3%    7,37   (100) 

2006-2007 0% 30% 65% 5%   7,27    (61) 

2007-2008 0% 27,5% 72% Ο,5% 7,28     (42) 

2008-2009 0% 36% 74 % 0% 7,12     (34) 

Σύνολο 0% 26,9 % 73,4 % 1,7 % 7,248  (266) 
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Πίνακας 11-6.2 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών  

 
Διάρκεια σπουδών (χρόνια) 

Έτος εισαγωγής 
Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

Δεν 
έχουν 
αποφοιτή
σει 

Σύνολο 

2000-200118
 49 18 7 11 2 0 0 11 85 

2001-2002 25 32 5 2 0 0 0 20 87 

2002-2003 20 12 9 0 0 0 0 20 67 

2003-2004 12 15 0 0 0 0 0 33 41 

2004-2005 6 0 0 0 0 0 0 56 27 

          

          
 

                                                 
18 Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.   
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Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[19] 

Τίτλος ΜΠΣ:         «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» - Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09 

Mάθημα 
  
  

Ιστότοπος 
  
  

Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών 

Διδάσκοντες 
 

(Συνεργάτες) 

Υποχρεωτικό / 
  
Κατ'επιλογήν 

Αξιολόγηση 
από φοιτητή 
(Ναι / Όχι) 

Διαλέξεις 
  
  

  agro.duth.gr  -         
Νέες- Εναλλακτικές καλλιέργειες agro.duth.gr - Κουτρούμπας Σπύρος/ 

Χατζησαββίδης Χρήστος 
Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού agro.duth.gr - Τοκατλίδης Ιωάννης/ Άμπας 
Ζαφείρης   

Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Σύγχρονές Τάσεις στην Φυτοπροστασία agro.duth.gr - Μπρούφας Γιώργος / 
Χατζηβασιλείου Ελισάβετ  

Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Μέτρηση Οικολογικής Επικινδυνότητας agro.duth.gr - Βασιλείου Γεώργιος  Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 
Μικροβιακή Οικολογία agro.duth.gr - Μπεζιρτζόγλου Ευγενία / 

Αλεξόπουλος Αθανάσιος 
Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Ανάπτυξη Μοντέλων και Ανάλυση στην 
Γεωργική Έρευνα 

agro.duth.gr - Κουτρουμανίδης Θεόδωρος / 
Άμπας Ζαφείρης    

Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Πολιτική Διεθνών Οργανισμών: 
Αγροτική Πολιτική, Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον 

agro.duth.gr -  Γαλανόπουλος Κων/νος Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας 
Ζωικής Προέλευσης 

agro.duth.gr - Άμπας Ζαφείρης  Υποχρεωτικό  ΝΑΙ 3ώρες /εβδομάδα 

 

                                                 
19  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.  Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 11-5.1. 
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Πίνακας 11-7.2   Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[20] 

Τίτλος ΜΠΣ:          «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» - Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09 

Μάθημα 
  

  

Πολλαπλή 
  

Βιβλιογραφία 

Σύνολο 
  

Ωρών 

Διδακτικές 
  

Μονάδες 

Υπόβαθρου(Υ) 
Επιστημονικής 
Περιοχής(ΕΠ) 

Γενικών Γνώσεων(ΓΓ) 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων(ΑΔ) 

Κορμού(Κο) 
Ειδίκευσης(Ε) 

Κατεύθυνσης(Κα) 

Εγγεγραμμένοι 
  

φοιτητές 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που συμμετείχαν 
στις εξετάσεις 

Αριθμός Φοιτητών 
που πέρασε επιτυχώς στην 
κανονική & επαναληπτική 

εξέταση 
Νέες- Εναλλακτικές 
καλλιέργειες NAI 39 4   17 16 16 
Αειφορική 
Διαχείριση 
Γενετικού Υλικού NAI 39 4   17 16 16 
Σύγχρονές Τάσεις 
στην 
Φυτοπροστασία NAI 39 4   17 16 16 
Μέτρηση 
Οικολογικής 
Επικινδυνότητας NAI 39 4   17 16 16 
Μικροβιακή 
Οικολογία NAI 39 4   17 16 16 
Ανάπτυξη 
Μοντέλων και 
Ανάλυση στην 
Γεωργική Έρευνα NAI 39 4   17 16 16 
Πολιτική Διεθνών 
Οργανισμών: 
Αγροτική Πολιτική, 
Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον NAI 39 4   17 16 16 
Παραγωγή 
Προϊόντων 
Ποιότητας Ζωικής 
Προέλευσης NAI 39 4   17 16 16 

                                                 
20  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. 
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Πίνακας 11-8. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών 

 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ 1 2 5 0 2 

 
10 

Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ 
στο Τμήμα  2 3  1 

 
6 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Τμήματος που 
μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ 

4 4 3 2  

 
14 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν 
στο Τμήμα 

4 6 3 3 2 

 
18 
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Πίνακας 11-9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Άλλες 

2008 1 18 2 11 0 0 1 4 2 1 
2007 1 25 0 12 12 3 2 17 0 2 
2006 0 14 4 26 20 2 6 37 1 0 
2005 0 17 1 11 16 1 4 10 0 0 
2004 0 17 6 27 2 1 8 12 1 0 
2003 0 7 12 6 9 0 17 7 0 5 
Σύνολο 2 98 25 93 59 7 38 88 4 8 

 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Βιβλία/μονογραφίες 
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ:  Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
Ζ:  Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους  
Η: Άλλες εργασίες 
Θ:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά 
Ι:  Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
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Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 

 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Βραβεία Τιμητικοί 
τίτλοι 

2008 133 0 0 0 0 0 0 0 0 
2007 139 0 0 4 11 1 0 2 1 
2006 134 0 0 6 7 3 0 0 0 
2005 99 0 0 2 5 0 0 1 0 
2004 46 0 0 1 5 0 0 0 0 
2003 43 0 1 1 5 0 0 0 0 
Σύνολο 594 0 1 14 33 4 0 3 1 
 
Επεξηγήσεις: 

Α:  Ετεροαναφορές 
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ: Βιβλιοκρισίες 
Δ:  Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
Ζ:  Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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12. Παραρτήματα 

Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα μπορεί, αν το επιθυμεί, να παραθέσει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί 
ότι θα είναι χρήσιμα στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και τα οποία ενδεχομένως δεν 
καλύπτονται επαρκώς στο κυρίως σώμα της Έκθεσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση, στα Παραρτήματα αναμένεται οπωσδήποτε να περιληφθεί ο Οδηγός 
Σπουδών του Τμήματος και ο κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του 
Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία. 
 
 

 Ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης την 
τελευταία 5ετία  

 Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε διεθνή περιοδικά 
με κριτές την τελευταία 5ετία  

 Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων με κριτές την τελευταία 5ετία  

 Επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης την τελευταία 5ετία 

 Επιστημονικά περιοδικά στα οποία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν 
κριτές την τελευταία 5ετία 

 Ερευνητικά - ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα με τα οποία τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ανέπτυξαν συνεργασίες την τελευταία 5ετία 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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 Παράρτημα 5.1. Ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης την τελευταία 5ετία 

 
α/α Τίτλος Φορέας 

χρηματοδότησης 
Διάρκεια 

1 Διερεύνηση των σχέσεων ποσοτικών χαρακτήρων 
με τη διάκριση ισοτόπων άνθρακα (carbon isotope 
discrimination) και την περιεχόμενη τέφρα για την 
αξιοποίηση ενδοποικιλιακής παραλλακτικότητας 
στο βαμβάκι 

Ευρωπαϊκή Ένωση - 
ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ) 

Δύο έτη 

2 Εκτίμηση του επιπέδου μόλυνσης των 
υδροβιοτόπων  της περιοχής Έβρου: μικροβιακή 
οικολογία, οριζόντια διασπορά αντοχής μέσω 
ιντεγκρονίων, παθογόνος δράση απομονωθέντων 
στελεχών σε πειραματόζωα. 

Ευρωπαϊκή Ένωση – 
ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ) 

Δύο έτη 

3 Mικροβιακά νοσήματα καλλιεργουμένων ευρύαλων 
ψαριών και προτεινόμενες λύσεις : πολυκεντρική 
μελέτη 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

Τρία έτη 

4 Προσδιορισμός τοξικότητας (εκλεκτικότητας) 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε οργανισμούς 
μη στόχους – ωφέλιμα αρπακτικά ακάρεα της 
οικογένειας Phytoseiidae 

Ευρωπαϊκή Ένωση – 
ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ) 

Τρία έτη 

5 Crop yield components of inbred lines and their 
single-crosses as determinant parameters for 
STABILITY in maize 

Ευρωπαϊκή Ένωση – 
ΓΓΕΤ 

Δύο έτη 

6 Βελτιστοποίηση της ποιότητας των 
γαλακτοκομικών προϊόντων με την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών και την διαμόρφωση 
αυτοματοποιημένων μοντέλων διαχείρισης 

ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας –
Θράκης 

Δύο έτη 

7 Παραγωγή βιοαιθανολης απο κυτταρινουχα 
απόβλητα ζυθοποιείων σε συνεργασία με 
ζυθοποιεία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. 

Ζυθοποιεία 
Μακεδονίας Θράκης 
Α.Ε., ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕΤ 

Δύο έτη 

8 Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αποβλήτων 
βιομηχανιών τροφίμων για την παραγωγή και 
πιστοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων σε 
συνεργασία με την ΕΑΣ Ροδόπης και την οινοποιεία 
«Εβρίτικα Κελάρια» 

EAΣ ΡΟΔΟΠΗΣ-
ΠΑΒΕΤ 

Δύο έτη 

9 Κλινικές δοκιμασίες και τεστ ευαισθησίας -
αντιμικροβιακή δράση του καινούργιου 
αντιβιοτικού TIGECYCLINE στα πλαίσια του 
European Surveillance Trial (T.E.S.T.) σε 
αναερόβιους και αερόβιους μικροοργανισμούς 

Wyeth 
Pharmaceuticals - 
International Health 
Management 
Associates, Inc. 

Τρία έτη 

10 Προώθηση-Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής: 
Καταγραφή των επιχειρήσεων του Ν. Έβρου που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση 

Νομαρχία Έβρου Ένα έτος 
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και εμπορία αγροτικών προϊόντων 

11 Μελέτη λιβαδο-κτηνοτροφικής ανάπτυξης βορείου 
Έβρου 

Νομαρχία Έβρου Ένα έτος 

12 Συντονισμός δράσεων για την αντιμετώπιση του 
ιού του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας 
(Tomato spotted wilt virus, TSWV) στις 
καλλιέργειες καπνού στην περιοχή της Παιονίας 
του Ν. Κιλκίς 

Καπνικός 
Συνεταιρισμός 
Τούμπας Ν. Κιλκίς 

Ένα έτος 
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Παράρτημα 5.2. Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
σε διεθνή περιοδικά με κριτές την τελευταία 5ετία 
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Παράρτημα 5.4. Επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που διοργανώθηκαν από το 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης την τελευταία 5ετία 
Συνέδρια  
1. 13ο Πανελλήνιο Ζιζανιολογικό Συνέδριο (10-12 Νοεμβρίου 2004) 
2. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών 

(31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2006) 
Ημερίδες 
1. «Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οικονομικές συνέπειες με έμφαση στον αγροτικό 

τομέα» (28 Μαΐου 2003) 
2. «Βιολογική Γεωργία-Ολοκληρωμένα συστήματα γεωργικής παραγωγής» (28 Νοεμβρίου 

2003) 
3. «Εδαφολογία-Σύγχρονη Γεωργία: Λιπάνσεις καλλιεργειών στο Ν. Έβρου» (8 Δεκεμβρίου 

2003) 
4. «Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον – Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά» (14 Νοεμβρίου 2004) 
5. «Σύγχρονες Τάσεις στη Βιομηχανία Τροφίμων – Προοπτικές» (11 Νοεμβρίου 2005) 
6. «Νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων» (Νοέμβριος 

2005) 
7.  «Δυνατότητες Βιομηχανικής Αξιοποίησης Αρωματικών, Φαρμακευτικών και Ενεργειακών 

Φυτών» (8 Μαΐου 2006) 
8. «Επίκαιρα θέματα στην Ευρώπη στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και μελλοντική 

αποκατάσταση φοιτητών» (19-20 Μαΐου 2007) 
9. «Σύγχρονες τάσεις και προβληματισμοί στην φυτοπροστασία στα πλαίσια της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών των καλλιεργειών» (21 Μαΐου 2008) 
10. «Ο ρόλος της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών στη βιώσιμη γεωργία» (26 Μαΐου 2008) 
11. «Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία» (7 Νοεμβρίου 2008) 
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Παράρτημα 5.5. Επιστημονικά περιοδικά στα οποία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν κριτές την τελευταία 5ετία 
 
1. Agricultural Economics Review 
2. Anaerobe 
3. Applied Geochemistry 
4. Aquatic Ecology 
5. Asian Journal of Plant Sciences 
6. Australian Journal of Crop Science 
7. Bioresource Technology,  
8. Central European Journal of Biology 
9. Computers and Electronics in Agriculture 
10. Entomologia Experimentalis et Applicata 
11. Environmental and Experimental Botany 
12. Environmental Pollution 
13. Environmental Science and Technology  
14. European Journal of Agronomy 
15. Experimental and Applied Acarology 
16. Food Chemistry 
17. Food Economics Journal 
18. Fresenius Environmental Bulletin 
19. Ground Water Monitoring and Remediation 
20. Helenic Plant Protection  
21. ΗortScience 
22. Industrial Crops and Products 
23. International Journal of Agricultural Research 
24. International Journal of Plant Breeding and Genetics 
25. International Journal of Environment and Pollution 
26. Journal of Agricultural and Food Economics 
27. Journal of Agricultural Science and Technology 
28. Journal of Agronomy 
29. Journal of Agronomy and Crop Science 
30. Journal of Biological Research 
31. Journal of Development Studies 
32. Journal of Environmental Management 
33. Journal of Hazardous Materials 
34. Journal of Plant Physiology 
35. Livestock Science 
36. Microbial Ecology in Health and Disease 
37. Operational Research 
38. Physiological Entomology 
39. Polish Journal of Environmental Studies 
40. Scientia Agricola 
41. Soil Science Society of America Journal 
42. Spanish Journal of Agricultural Research 
43. Tree Physiology 
44. Veterinary Research  
45. Waste Management 
46. Water Air and Soil Pollution (Publisher: Springer Netherlands) 
47. Water Resources Research 
48. Water, Air, and Soil Pollution 
49. Αγροτική Έρευνα 
50. Γεωπονικά 
51. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 
52. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικών Επιστημών 
53. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 
 
 
 



 
 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ                                                              Οκτώβριος 2009 
  
  
   
 

100

Παράρτημα 5.6. Ερευνητικά - ακαδημαϊκά και άλλα ιδρύματα με τα οποία τα μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ανέπτυξαν συνεργασίες την τελευταία 5ετία 
 
1. Agricultural Research Station, Turda, Romania 
2. CIRAD-CA Montpellier  (France) 
3. CRA-Rice Research Unit, Torino (Italy) 
4. CSIC-CID IBMB Barcelona (Spain) 
5. Department of Plant Biology, Frederiksberg C (Denmark) 
6. FCUL, Campo Grande, Lisbon (Portugal) 
7. Groningen University, Medical School, Laboratory of Microbiology, The Netherlands 
8. Hungarian Academy of Sciences, Agricultural Research Institute, Hungary 
9. I.R.T.A. Departament de Genètica Vegetal Centre de Cabrils, Barcelona (Spain) 
10. ICARDA, Virology Laboratory, Aleppo, Syria 
11. Institut Mediterraneen d’Ecologie et de Paleoecologie (ΑIX Maseille III), Γαλλία  
12. Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Bergamo (Italy) 
13. Karolinska Institute, Lab of Microbial Ecology, Stockholm, Sweden 
14. Pharmacy School of Lille II,Microbiology Lab, France 
15. Pharmacy School of Paris-Sud University, Microbiology Lab,Paris, France 
16. PLANTECHNO Vicomoscano (CR) (Italy) 
17. RWTH Aachen Institut fur Biologie III, Aachen (Germany) 
18. SBS-Plant Science Division – Univ. of Nottingham (UK) 
19. Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. of Economics, Uppsala, Sweden 
20. UCLA, VA Hospital, Los Angeles, U.S.A. 
21. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Cluj-

Napoca, Romania 
22. University of Szeged, Medical School, Hungary 
23. Wageningen University, Agricultural Department, The Netherlands 
24. Wageningen University, Department of Virology, The Netherlands 
25. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Γεωπονίας 
26. Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, Τμήμα Αιμοδοσίας 
27. Γενικό Χημείο του Κράτους 
28. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Γενικό Τμήμα 
29. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 
30. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Κραιοβας, Ρουμανία 
31. ΔΠΘ – Τμήμα Ιατρικής 
32. ΔΠΘ – Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 
33. Ε.ΚΕ.Φ.Ε., Ινστιτούτο Φυσικοχημείας 
34. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Eδαφολογίας Θεσσαλονίκης 
35. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 
36. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας 
37. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Σιτηρών 
38. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών 
39. ATEIΘ Τμήμα Ζωικής παραγωγής 
40. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή 
41. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οδοντιατρικής 
42. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Φαρμακευτικής 
43. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Χημείας 
44. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
45. Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημ. Διοίκησης 
46. Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου – Τμήμα Βιολογίας  
47. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Χημείας 
48. Πανεπιστήμιο Νακιμ Κεμλα, Τουρκία 
49. Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ιατρικής 
50. Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Χημείας 
51. ΤΕΙ Ηπείρου – Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής 
52. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Διαιτολογίας 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
 
1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 
 

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.) οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με επιστημονική 
ενότητα που εγγυάται υψηλό επίπεδο σπουδών στους οικείους τομείς, συνεργαζόμενο 
εάν χρειάζεται και με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου (Δ.Π.Θ.), με τμήματα άλλων 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος με αναγνωρισμένα ομοταγή 
ιδρύματα τρίτων χωρών της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, του 
εσωτερικού κανονισμού του Δ.Π.Θ. και των εθνικών ή διεθνών συμβάσεων μορφωτικών 
ανταλλαγών που το δεσμεύουν. 

Δυνατότητα συνεργασίας υπάρχει και με αναγνωρισμένα Ερευνητικά Ιδρύματα 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν επαρκές επιστημονικό προσωπικό και 
διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. 

 
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η χορήγηση: 
1) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Αειφορικά Συστήματα 

Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία» 
2) Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στα γνωστικά αντικείμενα των αντίστοιχων 

θεσμοθετημένων Eργαστηρίων του Τμήματος. 
 

 
2. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

 
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι τα 

ακόλουθα: 
 
2.1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Τμήματος. 
 
2.2. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) 

1. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

2. Η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), τους εκάστοτε Διευθυντές των Τομέων του 
Τμήματος, τους υπευθύνους των κατευθύνσεων και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. Σε άλλη περίπτωση και μέχρι του ορισμού Διευθυντών των Τομέων ή 
θεσμοθέτησης των κατευθύνσεων η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τον Διευθυντή του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τουλάχιστον άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Αναπληρωτής του Δ.Π.Μ.Σ. και έναν 
εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
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2.3. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει και συντονίζει τις εργασίες της Σ.Ε.Μ.Σ. 
Παρακολουθεί την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών.  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διευθυντή, αυτός αναπληρώνεται από 
τον αναπληρωτή διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρόεδρος του 
Σ.Ε.Μ.Σ.  

Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο 
νόμο, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. 

 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. 
 

1. Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 3 τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα 
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και σε έξι τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα για 
το Διδακτορικό Δίπλωμα. 

2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και του Δ.Δ. δεν μπορεί να 
υπερβαίνει, για κάθε περίπτωση, το προβλεπόμενο από το Π.Μ.Σ. διάστημα, 
προσαυξανόμενο κατά 3 ακόμη διδακτικά εξάμηνα για το Μ.Δ.Ε. και 6 ακόμα διδακτικά 
εξάμηνα για το Δ.Δ. Κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή (Μ.Φ.) ή υποψηφίου 
διδάκτορα (Υ.Δ.) και για ειδικούς λόγους, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να εγκρίνει αναστολή της 
φοιτητικής του ιδιότητας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερο των δύο διδακτικών εξαμήνων και ο χρόνος αυτός δεν 
προσμετράται στην συνολική χρονική διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή ή 
υποψηφίου διδάκτορα. 

 
4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  
 
4.1. Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους, η Σ.Ε.Μ.Σ. εισηγείται στη 
Γ.Σ.Ε.Σ. τον αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. 
κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 
φοιτητές. 

Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων στον κύκλο του Π.Μ.Σ. 
για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., γίνεται από το Τμήμα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου. Αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι την 31 Ιουνίου, εκτός αν για 
ειδικούς λόγους οριστεί άλλη ημερομηνία. (Υπόδειγμα Αίτησης- Παράρτημα ΙΙ) 
 
4.2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Διαδικασίες Αξιολόγησης 

Υποψήφιοι Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι όσοι: 
1.α. Έχουν πτυχίο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωπονικών ή άλλων 

συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Το πτυχίο αυτό θα 
πρέπει να αναφέρεται σε σπουδές που έχουν σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Π.Μ.Σ. και η επίδοση του φοιτητή να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (ή προκειμένου 
για πτυχία της αλλοδαπής ο αντίστοιχός τους). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει λάβει 
τον τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή, πρέπει να συνυποβάλλει το σχετικό επικυρωμένο 
αντίγραφο αναγνώρισης της ισοτιμίας από την εκάστοτε οριζόμενη, με βάση την κείμενη 
νομοθεσία, επίσημη αρχή. 

1.β. Στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. έχουν δυνατότητα συμμετοχής και 
τελειόφοιτοι, που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και 
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πτυχιακή εργασία και υπολείπεται η ορκωμοσία τους, με την προσκόμιση της σχετικής 
βεβαίωσης, σε ημερομηνία που θα ορίσει η Σ.Ε.Μ.Σ. πριν την έναρξη των εξετάσεων 
επιλογής. 

1.γ. Σύμφωνα με το Ν. 2327/95, αρ. 16, οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με συναφές 
αντικείμενο σπουδών με αυτό του οικείου Τμήματος μπορούν να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε περίπτωση που 
επιλεγούν και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών η Σ.Ε.Μ.Σ., 
λαμβάνοντας υπόψιν την προέλευση των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
για κάθε Μ.Φ. έναν αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων που θα πρέπει υποχρεωτικά να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς πριν την έναρξη εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. 

2. Δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα. 
3. Έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής, αν είναι Έλληνες, και άριστη γνώση της 

Ελληνικής, αν είναι αλλοδαποί. 
Για τους αλλοδαπούς η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται από 

σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από το 
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ή το Διδασκαλείο 
Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών ή το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της 
Θεσσαλονίκης ή από άλλο φορέα πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Για τους Έλληνες 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 και ισχύει. 

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 
του οικείου κλάδου. 

Τις εξετάσεις διενεργεί τριμελής επιτροπή που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., και στην 
οποία μετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  
 
4.2.1. Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αντίγραφο πτυχίου 
2. Αναλυτική βαθμολογία 
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και όποια πιστοποιητικά και αποδεικτικά 

στοιχεία θεωρούν ότι ενισχύουν την αίτησή τους.  
 
4.2.2α. Διαδικασίες Επιλογής Μ.Φ. 

Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι Μ.Φ., ελέγχει την εγκυρότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων Μ.Φ. 
και τον διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Σ.Ε.Μ.Σ.. 

Εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των 
αιτήσεων στην Γραμματεία του Τμήματος η Σ.Ε.Μ.Σ. ελέγχει τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Σε περίπτωση 
αποκλεισμού υποψηφίων λόγω τυπικού κωλύματος συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση 
από τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ.. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά της 
απόφασης της Σ.Ε.Μ.Σ. εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του 

http://www.auth.gr/smg/
http://www.didaskaleio.uoa.gr/
http://www.didaskaleio.uoa.gr/
http://www.greeklanguage.gr/
http://www.greeklanguage.gr/
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τελικού πίνακα υποψηφίων. Η ένσταση, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κρίνεται 
τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

 
Για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Μ.Φ. συνυπολογίζονται: 
 
1. Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 0,3. 
2. Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας εφόσον το θέμα της εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο του Μ.Π.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,05. 
3. Η ενδεχόμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως και τυχόν δημοσιεύσεις 

(αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους) επί του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. 
με συντελεστή βαρύτητας 0,1. 

4. Συνέντευξη των υποψηφίων από τη Σ.Ε.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,05. 
5. Η επίδοση του φοιτητή σε εξετάσεις που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και 

διενεργούνται με ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. ειδικά για την αξιολόγηση και επιλογή των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο συντελεστής βαρύτητας των γραπτών 
εξετάσεων στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού του υποψηφίου καθορίζεται σε 0,5.  

 
Η Σ.Ε.Μ.Σ. διαμορφώνει και υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση τον πίνακα 

επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων, επικυρωμένος από τη Γ.Σ.Ε.Σ., 
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο εντός 10 ημερών από την 
χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. 

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, που πρέπει να είναι συγκεκριμένη, 
κρίνεται τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

Οι εγγραφές των επιτυχόντων γίνονται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τον καθορισμό άλλων 
ημερομηνιών. 

Το ύψος των διδάκτρων για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζεται στα 500 ευρώ 
ανά εξάμηνο φοίτησης. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και μόνο 
για τα τρία πρώτα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ.. Η διαδικασία καταβολής των 
διδάκτρων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία είναι δυνατό να 
προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του ύψους των διδάκτρων. Στην τελευταία περίπτωση η 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δεν έχει αναδρομική ισχύει και δεν αφορά τους ήδη 
εγγεγραμμένους Μ.Φ. 
 
4.2.2β. Διαδικασία Γραπτών Εξετάσεων 
Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 

διενεργούνται υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα. 
Τα μαθήματα και η αντίστοιχη εξεταστέα ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι 

καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση εισήγησης του Προέδρου της 
Σ.Ε.Μ.Σ. Ο καθορισμός των μαθημάτων και της εξεταστέας ύλης γίνεται το μήνα Μαΐο 
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται στην 
προκήρυξη των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνεται από το Τμήμα. 
Στην ίδια Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζονται και οι εξεταστές των 

αντίστοιχων μαθημάτων. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ως εξεταστές ορίζονται δύο 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος τα οποία είναι του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού 
αντικειμένου με το εξεταζόμενο μάθημα. Το ίδιο μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα εξεταστής σε περισσότερα του ενός μαθήματα. 
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Οι εξεταστές καθορίζουν τα θέματα των εξετάσεων και βαθμολογούν τα γραπτά 
δοκίμια των υποψηφίων. Τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της οργάνωσης και 
διεξαγωγής των εξετάσεων έχει η Σ.Ε.Μ.Σ. 
Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων, στα οποία είναι καλυμμένο το όνομα του 

εξεταζομένου, βαθμολογούνται και από τους δύο εξεταστές. Τελικός βαθμός του 
γραπτού δοκιμίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. 
Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από μηδέν (0) έως δέκα (10). 
Σε περίπτωση που μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών υπάρχει διαφορά 

βαθμολογίας ίση ή μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων, η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει 
και τρίτο βαθμολογητή. Ως τελικός βαθμός του δοκιμίου υπολογίζεται ο μέσος όρος των 
δύο βαθμολογιών με την μικρότερη απόκλιση. 
Ως ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός για κάθε μάθημα ορίζεται το έξι (6). 
Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε 

ακαδημαϊκού έτους, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τον καθορισμό άλλων 
ημερομηνιών. 
 

4.3. Φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 
Τα μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης αρχίζουν την 1η 

Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και 1η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο και 
τελειώνουν στις 31 Ιανουαρίου και 31 Μαΐου, αντίστοιχα. 

Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Μέρος του μαθήματος μπορεί να 
είναι υπό μορφή εργαστηριακών, πρακτικών ασκήσεων. Αν η διδασκαλία κάποιου 
μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 30 συνολικά διδακτικές ώρες, το μάθημα θεωρείται 
ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν 
σε επόμενο εξάμηνο. 

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος είναι υποχρεωτική. 
Μ.Φ. που παρακολούθησε σε κάποιο μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων 
ωρών διδασκαλίας, θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό. 

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.). Για την 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του κύκλου Ειδίκευσης, ο Μ.Φ. πρέπει να έχει 
παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, ώστε 
να συμπληρώσει 32 Δ.Μ.  

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης, που έχει σαφώς ερευνητικό 
χαρακτήρα, αρχίζει με την συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου. 

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Μ.Φ. θα πρέπει να 
έχει κριθεί επιτυχής η Μεταπτυχιακή του Εργασία Ειδίκευσης στην οποία αντιστοιχούν 
πενήντα (50) Δ.Μ.. Παράλληλα ο Μ.Φ. θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει σειρά ειδικών 
σεμιναρίων που οργανώνονται υπό την ευθύνη Σ.Ε.Μ.Σ. (10 Δ.Μ.). Δηλαδή, ο Μ.Φ. θα 
πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά ενενήντα δύο (92) Δ.Μ. 

Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων και του βαθμού της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης με σταθμικούς 
συντελεστές τον αντίστοιχο αριθμό των διδακτικών μονάδων 

 
4.4. Αξιολόγηση των Μ.Φ. 
Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση 

εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων. 
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου: Από την 1η μέχρι την 

20η Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και από την 1η μέχρι την 20η Ιουνίου για το 
εαρινό εξάμηνο. Επαναληπτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από 10 μέχρι 25 
Σεπτεμβρίου του τρέχοντος κύκλου σπουδών. 
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Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10). 
Προβιβάσιμος θεωρείται ο βαθμός έξι (6). 

Κάθε Μ.Φ. μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ δύο φορές. Αν απορριφθεί 
και τη δεύτερη φορά ο Μ.Φ. παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος η οποία μπορεί 
να αποφασίσει τη διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. ή εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, 
τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασής του. 
 
4.5. Μαθήματα 

Τα προσφερόμενα μαθήματα στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. είναι τα παρακάτω: 
 

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου σπουδών: 
1. «Νέες- Εναλλακτικές καλλιέργειες» 
2. «Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού»  
3. «Σύγχρονές Τάσεις στην Φυτοπροστασία» 
4. «Μέτρηση Οικολογικής Επικινδυνότητας» 

 
Μαθήματα Β΄ εξαμήνου σπουδών: 
5. «Μικροβιακή Οικολογία» 
6. «Ανάπτυξη Μοντέλων και Ανάλυση στην Γεωργική Έρευνα» 
7.«Πολιτική Διεθνών Οργανισμών: Αγροτική Πολιτική, Ανάπτυξη και 
Περιβάλλον» 
8. «Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Ζωικής Προέλευσης» 
Το περιεχόμενο των παραπάνω μαθημάτων παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Ι.  
 

4.6. Διδακτικό Προσωπικό 
Η διδασκαλία των μαθημάτων και των σεμιναρίων γίνεται, από μέλη Δ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλου A.E.I, ή από 
επισκέπτες ή προσκεκλημένους Καθηγητές ή Ερευνητές, Έλληνες ή Αλλοδαπούς, με 
αναγνωρισμένο ερευνητικό και διδακτικό έργο.  
Διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να ανατεθεί και σε ειδικούς επιστήμονες, ή δόκιμους 

ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
εφόσον διαθέτουν αναγνωρισμένη ερευνητική εμπειρία και συγγραφική δραστηριότητα 
στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. 
Η επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε μέλη 

του οικείου Τμήματος στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία μαθήματος ή μέρους 
μαθήματος. 
Στις περιπτώσεις μαθημάτων, που περιλαμβάνουν εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις, η 

εκτέλεση το πολύ του ενός τρίτου (1/3) των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος μπορεί να 
ανατεθεί σε διδάκτορες της συγκεκριμένης ειδικότητας υπό την εποπτεία του μέλους 
Δ.Ε.Π., που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.  
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων 

και κάθε είδους εκπαιδευτικό έργο για το Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από 
πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. 
 
4. 8. Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 

4.8.1. Ανάθεση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης 
Πριν την έναρξη του β' εξαμήνου φοίτησης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., για κάθε 

φοιτητή, ένα μέλος Δ.Ε.Π. υπό την επίβλεψη του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εργασία. 
Το μέλος Δ.Ε.Π. προτείνεται μετά από σχετική συνεννόηση του προτεινόμενου μέλους 
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και του φοιτητή. Δηλώνεται επίσης το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης 
που πρέπει να εμπίπτει στο ευρύτερο αντικείμενο της ειδίκευσης που ακολουθεί ο 
φοιτητής.  

Την κύρια ευθύνη για την πρωτοτυπία του θέματος και την πορεία της έρευνας έχει ο 
επιβλέπων καθηγητής. Υποχρέωση του επιβλέποντα είναι επίσης να εξασφαλίζει τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εργασίας. 

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. σε ένα ακαδημαϊκό έτος επιτρέπεται να επιβλέπει το πολύ μέχρι 
τρεις Μεταπτυχιακές Εργασίες Ειδίκευσης. 

 
4.8.2. Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης 
Η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης δεν μπορεί να κατατεθεί πριν από το τέλος του 

Γ' εξαμήνου φοίτησης του Μ.Φ.  
Με αίτηση του επιβλέποντα ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π. για να 

αποτελέσουν μαζί με τον επιβλέποντα την τριμελή εξεταστική επιτροπή. 
Ο Μ.Φ. υποστηρίζει δημόσια την εργασία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και 

ακροατηρίου. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής κρίνουν την εργασία και υποβάλλουν 
ερωτήσεις στο φοιτητή. Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από άλλα μέλη Δ.Ε.Π. 

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης 
ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10). Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 
έξι (6). 

Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης πρέπει να γίνει το αργότερο 
μέχρι τις 15 Ιουνίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. 

Αν η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης βαθμολογηθεί κάτω της βάσης, τότε η 
επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Μ.Φ. τη βελτίωσή της, μερική τροποποίησή της ή 
ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία περίπτωση η επιτροπή προσδιορίζει χρονικό 
διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να επανυποβληθεί η Μεταπτυχιακή Εργασία 
Ειδίκευσης. 

 
4.8.2. Εκτύπωση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης 
Στο εξώφυλλο της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης αναγράφεται το 

Πανεπιστήμιο, το Τμήμα και το Εργαστήριο από τα οποία προέρχεται η διατριβή, ο 
τίτλος της εργασίας, το όνομα του Μ.Φ. και με κεφαλαία γράμματα ο χαρακτηρισμός 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Στο κάτω μέρος του εξώφυλλου  
αναγράφεται η πόλη και το έτος κατάθεσης της εργασίας. Τα ίδια στοιχεία 
επαναλαμβάνονται και στο πρώτο εσώφυλλο. 

Το εξώφυλλο έχει χρώμα λευκό και είναι προστατευμένο με NYLON. Η όλη εργασία 
είναι μεγέθους Α4 με τυπωμένα γράμματα χρώματος μαύρου και συρραμμένη. 

Στη σελίδα μετά το εξώφυλλο αναγράφονται τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής, με πρώτο το όνομα του επιβλέποντα. 

Η διατριβή μπορεί να εκτυπωθεί ή να παραχθεί με τη μέθοδο της φωτοαντιγραφικής 
αναπαραγωγής και στις δύο όψεις του χαρτιού. 

Η διατριβή αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Γενικό μέρος, Ειδικό μέρος, 
Περίληψη στα ελληνικά και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, Βιβλιογραφία, 
Παράρτημα (αν υπάρχει). 

Οι αναφορές της βιβλιογραφίας στο κείμενο και στο μέρος της βιβλιογραφίας πρέπει 
να ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες της International Committee of Journal Editors. 

Ο υποψήφιος υποχρεούται μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής να καταθέσει 
επτά (7) ανάτυπα της διατριβής του στη Γραμματεία του Τμήματος που προορίζονται: τα 
τρία (3) για τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ένα (1) για τη Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου (Εστιακό Σημείο Τεκμηρίωσης), ένα (1) για τη Βιβλιοθήκη του 
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Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα (1) για τη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ένα (1) για το αντίστοιχο Εργαστήριο του Τμήματος. 

 
4.9. Απονομή Πτυχίου Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μ.Π.Σ. οι απόφοιτοι με αίτησή τους 
παραλαμβάνουν από την Γραμματεία του Τμήματος το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 
5. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ  

 
Ο Ν. 5343/82 προέβλεψε τη διαδικασία αναγόρευσης Διδάκτορα. Κύριο στοιχείο για 

την αναγόρευση του Διδάκτορα αποτελεί το πρωτότυπο της διατριβής. Ο Ν. 1268/82 
(Νόμος Πλαίσιο), ακολούθως ο Ν. 1566/85 και τελικά ο Ν.2083/92 δημιούργησαν το 
θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που εξειδικεύουν την 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. 
Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι το επιστέγασμα της Ανώτατης Ακαδημαϊκής Διάκρισης 

σπουδών. Πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό και όχι απλώς τυπικό προσόν έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει την αναγνώριση του λαμβάνοντα τον τίτλο από τη Διεθνή Πανεπιστημιακή 
Κοινότητα. Είναι η κατάληξη μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό τη προαγωγή της 
γνώσης, τη διεξοδική διερεύνηση της βιβλιογραφίας του θέματος της διδακτορικής 
διατριβής, την ανάπτυξη της έρευνας και τέλος την παραγωγή αποτελεσμάτων που 
αποτελούν πρωτότυπα ευρήματα.  
 
5.1. Διαδικασία Ανάθεσης 
Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του Οικείου Τμήματος ή γενικότερα Μ.Δ.Ε. συναφών με τα γνωστικά 

αντικείμενα των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Τμήματος έχουν δικαίωμα 
υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.  
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση κατόπιν 

συμφωνίας με τον επιβλέποντα που θα επιλέξει. Στη αίτηση προς την Γραμματεία 
επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση όπου αναφέρεται ο επιβλέπων Καθηγητής και το Θέμα ή η επιστημονική 
περιοχή της διδακτορικής διατριβής. (Υπόδειγμα Αίτησης- Παράρτημα ΙV) 

2. Αντίγραφο πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας έχει λάβει τους τίτλους αυτούς στην αλλοδαπή, 
πρέπει να συνυποβάλλει επικυρωμένα αντίγραφα της αναγνώρισης ισοτιμίας των τίτλων 
σπουδών του από την εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή.  

3. Βιογραφικό σημείωμα, επιστημονικές εργασίες ή άλλο ερευνητικό έργο του 
υποψηφίου.  

4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει γίνει δεκτός για 
εκπόνηση διατριβής σε άλλο Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα. 

 
Η αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα διαβιβάζεται στον καθ’ ύλη αρμόδιο Τομέα 

του Τμήματος ή εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη Τομείς στο Τμήμα, στην 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, που κρίνει την αποδοχή της υποψηφιότητας εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής. 

Οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να έχουν συνάφεια με το 
ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του επιβλέποντα που θα επιλέξει για την εκπόνηση της 
διδακτορικής διατριβής του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποφασίζει ο αρμόδιος τομέας 
του Τμήματος και εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη Τομείς στο Τμήμα, η Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος 
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Η τελική επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με πρόταση του 
επιβλέποντα και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Βαθμός Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  
2. Συνέντευξη με τον επιβλέποντα  
3. Έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής, αν είναι Έλληνες, και άριστη γνώση της 

Ελληνικής, αν είναι αλλοδαποί. 
Για τους αλλοδαπούς η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται από 

σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από το 
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ή το Διδασκαλείο 
Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών ή το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της 
Θεσσαλονίκης ή από άλλο φορέα πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Για τους Έλληνες 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 και ισχύει. 

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 
του οικείου κλάδου. 

Τις εξετάσεις διενεργεί τριμελής επιτροπή που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., και 
στην οποία μετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  

4. Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας 
του τίτλου σπουδών τους από την εκάστοτε ορισθείσα επίσημη αρχή.  

5. Βιογραφικό του υποψηφίου που περιλαμβάνει και τυχόν δημοσιεύσεις ή 
ανακοινώσεις του υποψηφίου. 

6. Γνώση χρήσης Η/Υ. 
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές. 

 
Ο υποψήφιος παρίσταται, εφόσον το επιθυμεί, στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για να 

υποστηρίξει την υποψηφιότητα του. Η γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή είναι 
καθοριστική για την επιλογή του υποψηφίου, εφόσον εκείνος είναι υπεύθυνος για την 
ερευνητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την πορεία της διατριβής, γνωρίζοντας 
τις δυνατότητες του εργαστηρίου του και τις τυχόν συνεργασίες του με άλλα εργαστήρια 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 
5.2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
Μετά την συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων, συγκροτείται η αντίστοιχη Τριμελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας της 
διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από τον αρμόδιο Τομέα του 
Τμήματος ή σε περίπτωση μη ίδρυσής του, από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  
Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή περιλαμβάνεται το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ 

καθώς και δύο άλλα μέλη. Ο επιβλέπων ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, του 
Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος. Από τα υπόλοιπα 
δύο μέλη, το ένα μπορεί να είναι Λέκτορας του οικείου Τμήματος εφόσον είναι μόνιμος 
ή έχει τριετή θητεία ή είναι ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή 
ιδρύματος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 1β, 
Ν2083/92). 
 
5.3. Θέμα διδακτορικής Διατριβής 

http://www.auth.gr/smg/
http://www.didaskaleio.uoa.gr/
http://www.didaskaleio.uoa.gr/
http://www.greeklanguage.gr/
http://www.greeklanguage.gr/
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Μετά από σύγκληση της ορισθείσας Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σε 
συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται το θέμα της διδακτορικής διατριβής. 
Το θέμα της διατριβής ανακοινώνεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος. Ως 

ημερομηνία έναρξης της διατριβής ορίζεται η ημερομηνία του πρωτοκόλλου του 
εγγράφου υποβολής του θέματος από τη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Ν2083/92 
αρ. 13, παρ. 10). 
Το θέμα αυτό επιτρέπεται να εξειδικευτεί ή να επαναπροσδιοριστεί κατά την πορεία 

της έρευνας. 
 
5.4. Αρμοδιότητες της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δια του επιβλέποντος Καθηγητού υποβάλλει 

προς το Δ.Σ. του Τμήματος και εφόσον αυτό δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη, προς την 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, Ετήσια Έκθεση Προόδου των εργασιών του υποψήφιου 
διδάκτορα στο τέλος κάθε Πανεπιστημιακού Έτους. 
Αλλαγή επιβλέποντος Καθηγητή μπορεί να γίνει εν όψει αποχώρησής του από το 

Πανεπιστήμιο. Η γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή σε αυτή την περίπτωση είναι 
καθοριστική για την επιλογή του αντικαταστάτη του, που θα αναλάβει την συνέχεια των 
εργασιών της διδακτορικής διατριβής. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα ή σε περίπτωση 
μη ίδρυσής του, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, επανακαθορίζει τον νέο επιβλέποντα που θα 
προταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος. 
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, αξιολογεί 

το ερευνητικό έργο του υποψηφίου και σε περίπτωση που αυτό δεν κριθεί επαρκές 
ζητείται η συμπλήρωσή του. Η γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή σε αυτή την 
περίπτωση είναι καθοριστική 
 
5.5. Σύσταση Επταμελούς Επιτροπής 
Εφόσον το έργο του υποψηφίου κριθεί επαρκές, ορίζεται η Επταμελής Εξεταστική 

Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.). Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα τρία μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα τέσσερα ορίζονται από τον 
αρμόδιο Τομέα ή σε περίπτωση μη ίδρυσης του, από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  
Τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή 

συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή 
του και μπορεί ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου 
Α.Ε.Ι. Τρία τουλάχιστον από τα μέλη θα πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή 
(σύμφωνα με τον Ν.2083/92). 
Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται από την προβλεπόμενη από το 

Ν.2083/92 διαδικασία. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να τηρεί πρακτικά 
στα οποία  περιέχονται απαραιτήτως οι γνώμες όλων των μελών της για την πρωτοτυπία 
της κρινόμενης διατριβής και την συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης. Κατά την 
αξιολόγηση μιας διδακτορικής διατριβής κρίνεται το κατά πόσο αυτή είναι πρωτότυπη 
και προάγει την επιστήμη, όπως επίσης και το κατά πόσο συνίσταται στη συστηματική 
έρευνα ορισμένου ειδικού θέματος που παρουσιάζει επιστημονική ενότητα, αυτοτέλεια 
και αρτιότητα. Προς τούτο απαιτείται η αναφορά στη διατριβή των πηγών και της 
ειδικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας, ώστε να είναι εφικτή η 
διάγνωση της αυθεντικότητας όσων αναπτύσσονται στη διατριβή, η αξιολόγηση της 
επιστημονικής προσωπικής συνεισφοράς του συγγραφέα σε έκταση και σε βάθος και η 
διαμόρφωση της κρίσης περί του εάν η διατριβή αποτελεί πράγματι πρωτότυπη 
επιστημονική εργασία και προάγει την επιστήμη. Ειδική αξιολόγηση απαιτείται και στις 
περιπτώσεις αρνητικής κρίσης μιας διατριβής. 
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5.6. Εκτύπωση Διδακτορικής Διατριβής 
Στο εξώφυλλο της Διδακτορικής Διατριβής αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα 

και το Εργαστήριο από τα οποία προέρχεται η διατριβή, το όνομα του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου (αν αυτός έχει οριστεί), ο τίτλος της διατριβής, το όνομα του διδάκτορα και 
με κεφαλαία γράμματα ο χαρακτηρισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Στο κάτω μέρος 
του Εξώφυλλου θα αναγράφεται η πόλη και το έτος κατάθεσης της διατριβής. Τα ίδια 
στοιχεία επαναλαμβάνονται και στο πρώτο εσώφυλλο. 
Το εξώφυλλο θα έχει χρώμα λευκό και θα είναι προστατευμένο με NYLON. Η όλη 

διατριβή θα είναι μεγέθους Α4 με τυπωμένα γράμματα χρώματος μαύρου και θα είναι 
συρραμμένη. 
Στη σελίδα μετά το εξώφυλλο θα αναγράφονται τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής 

και της αντίστοιχης Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, με πρώτο το όνομα του 
επιβλέποντα της Διδακτορικής Διατριβής.  
Η διατριβή μπορεί να εκτυπωθεί ή να παραχθεί με τη μέθοδο της φωτοαντιγραφικής 

αναπαραγωγής και στις δύο όψεις του χαρτιού. 
Η διατριβή θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Γενικό μέρος, Ειδικό μέρος, 

Περίληψη (στα ελληνικά και τα αγγλικά – summary- ή άλλη ξένη γλώσσα, 
Βιβλιογραφία,, Παράρτημα (αν υπάρχει). Οι αναφορές της βιβλιογραφίας στο κείμενο 
και στο μέρος της βιβλιογραφίας θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες της 
International Committee of Journal Editors. 
 
5.7. Υποβολή αντιτύπων διατριβής 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει 7 δακτυλογραφημένα δοκίμια (άδετα) της 

διατριβής του στη Γραμματεία του Τμήματος, αμέσως μετά τον ορισμό της Επταμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. 
Προκειμένου να παρουσιάσει ο υποψήφιος διδάκτορας την εργασία του στα μέλη της 

Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στα μέλη της τα 
άδετα δοκίμια της διατριβής του και να έχει διανυθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Μετά την 
έγκριση της διατριβής και τις τυχόν διορθώσεις των δοκιμίων πρέπει να καταθέσει στη 
Γραμματεία είκοσι (20) ανάτυπα που προορίζονται: επτά (7) για τα μέλη της Επταμελούς 
Επιτροπής, δύο (2) για τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (Εστιακό Σημείο 
Τεκμηρίωσης), ένα (1) για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δύο (2)  
στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων για την Επετηρίδα του Πανεπιστημίου, ένα 
(1) στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα (1) στο αντίστοιχο 
εργαστήριο και έξι (6) για τα συναφή Τμήματα της χώρας (τα έξι τελευταία 
αποστέλλονται με ευθύνη του υποψηφίου). 
 
5.8. Ανάπτυξη διατριβής 
Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το 
αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό 
(Παράρτημα V του παρόντος) το οποίο διαβιβάζει προς την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και 
με το οποίο εισηγείται την ανακήρυξή του/της Υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος. 
Για την έγκριση της διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον 
μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 
 
5.9.Αναγόρευση – Ορκωμοσία 
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Η αναγόρευση των Διδακτόρων γίνεται σε ειδική τελετή ορκωμοσίας που καθορίζεται 
από το Τμήμα. Κατά την επίσημη αναγόρευση χορηγείται το Διδακτορικό Δίπλωμα στην 
μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα VI. 
Για το χρονικό διάστημα από το πέρας των σπουδών και της επιτυχούς εξέτασης μέχρι 

την επίσημη αναγόρευση χορηγείται στο Διδάκτορα προσωρινό πιστοποιητικό 
περάτωσης των διδακτορικών σπουδών.  
Το προσωρινό αυτό πιστοποιητικό ενέχει ρόλο επίσημου τίτλου και υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Τίτλοι και Αναλυτική Περιγραφή της Ύλης των Μαθημάτων του Μ.Π.Σ. 
 
1. «Νέες- Εναλλακτικές καλλιέργειες» 
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ορισμοί, εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η 

κατάσταση στην Ελλάδα. 
Ι. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
Εξάπλωση και οικονομική σημασία, ταξινόμηση, μορφολογικά γνωρίσματα, στάδια 

ανάπτυξης-βιολογικός κύκλος, προσαρμοστικότητα, τεχνική καλλιέργειας (αμειψισπορά, 
προετοιμασία εδάφους, λίπανση, σπορά, έλεγχος ζιζανίων, άρδευση, συγκομιδή), 
παραγόμενα προϊόντα και προοπτικές των κυριότερων εναλλακτικών φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 
ΙΙ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ 
Προέλευση – ιστορία, στατιστικά στοιχεία, βοτανική ταξινόμηση, βοτανικοί 

χαρακτήρες, άνθηση και καρποφορία, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασμός, 
ποικιλίες, καλλιεργητικές φροντίδες (εγκατάσταση, διαμόρφωση φυτών- κλάδευμα, 
λίπανση, άρδευση, εχθροί και ασθένειες), συγκομιδή καρπών, μετασυλλεκτική 
μεταχείριση και χρήσεις καρπών και προοπτικές της καλλιέργειας των κυριότερων 
εναλλακτικών καρποφόρων δέντρων 

 
2. «Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού»  
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
I. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Α. Αρχές δημιουργίας επίλεκτου γενετικού υλικού (ο ρόλος των πειραματικών σχεδίων 

στην αξιολόγηση και επιλογή, αλληλεπίδραση γενοτύπου-πυκνότητας στη φαινοτυπική 
έκφραση και διαφοροποίηση, αλληλεπίδραση γενοτύπου-πυκνότητας στη σταθερότητα 
συμπεριφοράς, γενετική υπόσταση και βελτιωτική στρατηγική) 
Β. Ενδογενείς μεταβολές στο γενετικό υλικό (γονιδιακός πολυμορφισμός, 

διπλασιασμοί γονιδίων, μεθυλίωση DNA, μεταβολές γενώματος, ο ρόλος των μεταθετών 
στοιχείων στη γενετική διαφοροποίηση, σωμακλωνική παραλλακτικότητα, μοριακές 
τεχνικές στην ταυτοποίηση γενετικών μεταβολών) 
Γ. Αξιοποίηση ποικιλότητας επίλεκτου γενετικού υλικού σε αυτό-γονιμοποιούμενα και 

σταυρο-γονιμοποιούμενα 
α. Αξιολόγηση επίλεκτου γενετικού υλικού 
β. Αξιοποίηση φυσικών πληθυσμών, διατήρηση και αναβάθμιση ποικιλιών 
II. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Α. Μέθοδοι επιλογής του γενετικού υλικού (Εκτίμηση του γενετικού υλικού, Εκτίμηση 

των γενετικών παραμέτρων, Επιλογή με την χρήση μοριακών δεικτών, Ποσοτικά γονίδια 
και εφαρμογές τους, εφαρμογές της βιοπληροφορικής) 
Β. Αρχές σχεδιασμού βελτιωτικών προγραμμάτων (Δομές βελτιωτικών 

προγραμμάτων, βελτιωτικός στόχος, δείκτες επιλογής, εκτίμηση της γενετικής προόδου, 
Μέθοδος της γονιδιακής ροής, Αιμομιξία, Δυναμικό τρόπος συνολικής διαχείρισης του 
γενετικού υλικού)  
Γ. Μέθοδοι διατήρησης και προστασίας του γενετικού υλικού (In situ και Ex situ 

μέθοδοι εφαρμογή, αξιολόγηση και κοινωνικοοινομικοί χαρακτήρες στην προστασία του 
γενετικού υλικού) 

 
3. «Σύγχρονές Τάσεις στην Φυτοπροστασία» 
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Ι. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
Μέθοδοι δειγματοληψίας και παρακολούθησης της δυναμικής πληθυσμών φυτοφάγων 

εντόμων και ακάρεων. Μεθοδολογία ανάπτυξης και αξιοποίησης φαινολογικών 
μοντέλων ημεροβαθμών στην φυτοπροστασία. Φυσικές μέθοδοι καταπολέμησης 
εντόμων (χαμηλές / υψηλές θερμοκρασίες, ελεγχόμενη ατμόσφαιρά) Καλλιεργητικά 
μέτρα καταπολέμησης. Χημική καταπολέμηση, ανάπτυξης και διαχείριση 
ανθεκτικότητας. Βιολογική και Βιοτεχνολογική Καταπολέμηση Εντόμων. Αξιοποίηση 
Αρπακτικών – Παρασιτοειδών, πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου των εμπορικά 
διαθέσιμών προϊόντων, επιδράσεις σε «οργανισμούς μη στόχους». Μικροβιακά 
εντομοκτόνα, τεχνολογία, τρόπος δράσης. Φερομόνες και σημειοχημικές ουσίες στη 
σύγχρονη φυτοπροστασία. Φυτική προέλευσης εντομοκτόνα. Γενετικές μέθοδοι 
καταπολέμησης εντόμων (γενετικά τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα σε έντομα, 
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί κατά των εντόμων). 
ΙΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ  
Επιδημιολογική διαχείριση φυτικών ασθενειών. Επιδημιολογικά μοντέλα πρόγνωσης 

και αντιμετώπιση ασθενειών. Μέτρα υγιεινής και διαχείριση περιβάλλοντος. Χρήση 
υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών και αμπέλου. Νομοθετικά μέτρα. 
Βιολογική αντιμετώπιση παθογόνων: μηχανισμοί, παράγοντες βιοελέγχου, βιολογικά 
σκευάσματα. Φύση και μηχανισμοί ανθεκτικότητας των φυτών σε παθογόνους 
μικροοργανισμούς και ιούς. Επαγόμενη διασυστηματική αντοχή. Πρωτεΐνες 
παθογένεσης, φυτοαλεξίνες, αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Εφαρμογές βιοτεχνολογίας 
στη φυτοπαθολογία.  

 
4. «Αξιολόγηση και Διαχείριση Οικολογικής Επικινδυνότητας» 
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αποτύπωση Επικινδυνότητας (χημική και βιολογική). Πληθυσμιακοί παράμετροι. 

Παράμετροι βιοκοινότητας. Ερμηνεία επιδράσεων σε επίπεδα πληθυσμού, βιοκοινότητας 
και οικοσυστήματος. Εφαρμογή συστημάτων με πολλές μεταβλητές. Υπολογισμός 
οικολογικής επικινδυνότητας. Ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης της οικολογικής 
επικινδυνότητας 

 
5. «Μικροβιακή Οικολογία» 
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στη Μικροβιακή Οικολογία. Δραστηριότητες των μικροβίων στο φυσικό 

τους περιβάλλον. Φυσιολογικές χλωρίδες οικοσυστημάτων. Διατήρηση φυσικού 
περιβάλλοντος. Έλεγχος φυσιολογικών χλωρίδων εδάφους, υδάτων, ζώων, ανθρώπου. 
Γενετική μεταβολή στο περιβάλλον. Βιολογικός έλεγχος επιβλαβών φυτών και ζώων.  
Α. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣ  
Ρόλος των μικροβίων στο περιβάλλον. Παραγωγή και κατανάλωση αερίων στην 

ατμόσφαιρα. Ποιότητα ατμόσφαιρας. Κλιματικές μεταβολές. Μικρόβια και Δημόσια 
Υγεία.  
Β. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ  
Εδαφικό περιβάλλον. Μικροοργανισμοί του εδάφους. Δυναμική αύξησης μικροβιακών 

πληθυσμών. Σαπροφυτισμός. Κύκλος του άνθρακα, κύκλος του αζώτου. Μικροβιακός 
μετασχηματισμός άλλων στοιχείων. Σπορόσφαιρα. Ριζόσφαιρα. Συμβίωση. Επιδράσεις 
από χειρισμούς και επεμβάσεις στο έδαφος. Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί.Προστασία 
εδάφους και δημόσια υγεία. 
Γ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΟΣ  
Υδάτινο περιβάλλον. Μικροοργανισμοί διαφόρων υδάτινων περιβαλλόντων. 

Μικροοργανισμοί ακραίων υδάτινων περιβαλλόντων. Δυναμική αύξησης 
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μικροοργανισμών. Αλληλεπιδράσεις – Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί. Προστασία 
υδάτινων οικοσυστημάτων και δημόσια υγεία. 
Δ. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
Χημικά στοιχεία και Δημόσια Υγεία. Χημικά στοιχεία στην ατμόσφαιρα. Κλασσικοί 

ρύποι. Οργανικοί ρύποι. Τοξικοί ρύποι. Ρύποι εσωτερικών χώρων. Ρόλος του 
αναπνευστικού συστήματος και προστασία του ανθρώπινου οργανισμού. 

 
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  
Διαχείριση αστικών απορριμάτων (χαρακτηρισμός, μεταφορά, διάθεση σε ΧΥΤΑ). 

Ταξινόμηση και διαχείριση στερεών αποβλήτων (ανακύκλωση, καύση, 
βιοσταθεροποίηση, ταφή). Επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα, ανάλυση επικινδυνότητας. 
Τεχνολογία επεξεργασίας, διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων. 

 
6. «Ανάπτυξη Μοντέλων και Ανάλυση στην Γεωργική Έρευνα» 
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα. Άλγεβρα πινάκων, κανονική κατανομή. Τυχαία και 

μικτά γραμμικά μοντέλα. Εκτίμηση παραμέτρων (ελάχιστα τετράγωνα, μέγιστη 
πιθανοφάνεια) αξιολόγησης παραμέτρων και μοντέλου. Ανάλυση της διακύμανσης 
(ANOVA) και πειραματικά σχέδια (πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων, παραγοντικά, μη 
πλήρων ομάδων, δικτυωτά). Αρχές πειραματικών σχεδίων. Βελτιστοποίηση 
πειραματικών σχεδίων. Ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Ανάλυση 
κατηγορικών δεδομένων. Μη παραμετρικές μέθοδοι. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα. 
Μη γραμμικά μοντέλα. Καμπύλες ανταπόκρισης. Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων 
(παραγοντική ανάλυση, MANOVA, clustering). Χωρική (Spatial) ανάλυση. Στατιστική 
ποιοτικού ελέγχου. Στοιχειά περιβαλλοντικής στατιστικής ανάλυσης. Ανάλυση 
δεδομένων διάρκειας ζωής. Ανάλυση χρονολογικών σειρών. Εισαγωγή στην θεωρία του 
Bayes και MCMC μέθοδοι. Αναδειγματοληπτικές μέθοδοι (Bootstrap και jackknife). 
Χρήση στατιστικών προγραμμάτων-εφαρμογές (SPSS, R, SAS , GENSTAT, BUGS) 

 
7. «Πολιτική Διεθνών Οργανισμών: Αγροτική Πολιτική, Ανάπτυξη και 

Περιβάλλον» 
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή – Ανασκόπηση αρχών οικονομικής θεωρίας. Προβλήματα Αγροτικής 
Πολιτικής. Φορείς και Οργανισμοί Αγροτικής Πολιτικής. Η ΚΑΠ. Αγροτική Πολιτική 
Διεθνών Οργανισμών και Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων. Ασφάλεια Τροφίμων 
και Ποιότητα. Περιβαλλοντική Πολιτική και Εμπορία Τροφίμων. Τιμές Αγροτικών 
Προϊόντων και Πολιτική. Εργαλεία και υποδείγματα ανάλυσης και αξιολόγησης μέτρων 
αγροτικής πολιτικής. 
 
8. «Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Ζωικής Προέλευσης» 
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στις μεθόδους παραγωγής ζωικών προϊόντων. Ανάλυση της διαδικασία 

παραγωγής στις εκτροφές και περιγραφή των προϊόντων και της διαδικασίας έλεγχου της 
παραγωγής. 
Σύσταση, χημική ανάλυση και προδιαγραφές του γάλακτος. (Ορισμοί και 

προδιαγραφές. Σύσταση. Οξύτητα και pH. Κυριότερα συστατικά του γάλακτος. 
Υδρογονάνθρακες-Λακτόζη, Λίπη – Τριγλυκερίδια, Πρωτεΐνες-Καζεΐνη, Βιταμίνες Νερό 
Άλατα). Εισαγωγή στην φυσιολογία της εκκρίσεως του γάλακτος (Ανατομική του 
μαστικού αδένα, Ορμονικός έλεγχος Ανάπτυξη του μαστικού Αδένα, Μεταβολική 
λειτουργία του μαστικού αδένα στην σύνθεση, η σύνθεσης του γάλακτός σε γονιδιακό 
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επίπεδο). Μικροοργανισμοί του γάλακτος. Ανάλυση των κυριότερων συστατικών του 
γάλακτος (Μέθοδοι και αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού των συστατικών του). 
Παράγοντες και χειρισμοί που επηρεάζουν τη σύσταση και τις ιδιότητες του γάλακτος. 
Άμελξη και αμελκτικές μηχανές και διαδικασίες έλεγχου των – Μαστίτιδα. 
Ανάπτυξη Ζωικού οργανισμού (Βασικές αρχές της ανάπτυξης του ζωικού οργανισμού 

από την πρώιμη εμβρυϊκή ανάπτυξη μέχρι την ηλικία εμπορικής σφαγής των αγροτικών 
ζώων. Γενετική και μοριακή καθοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης των διαφόρων 
ιστών και συνολικά όλου του ζωικού οργανισμού. Σύγχρονες τεχνολογίες έλεγχου της 
ανάπτυξης και τρόπους διαχείρισης.) Ποιότητα κρέατος (Στοιχεία της δομής μυών, 
σύνθεση, συστολή, μεταθανάτια γεγονότα, αύξηση μυών, λιπώδης ιστός, συνδετικός 
ιστός, τρυφερότητα, κατανομή του λίπους, χρώμα κρέατος). Μέθοδοι μέτρησης της 
ποιότητας του κρέατος. Παράγοντες και χειρισμοί που επηρεάζουν την ποιότητα του 
κρέατος. 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ II 
ΑΙΤΗΣΗ 

 Προς 

Επώνυμο………………………………………Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Όνομα…………………………………………Του Δ.Π.Θ. 

Πατρώνυμο……………………………….....  

Μητρώνυμο………………………………....  

Έτος γέννησης ……………………………… 

Πτυχιούχος …………………………………

Τμήματος ……………………………………

Σχολής ………………………………………

Παν/μίου ……………………………………

 

Δ/νση Εργασίας ……………………………

Οδός……………………………Αριθμ.……

Πόλη…………………………Τ.Κ. ………....

Νομός…………………………………………

Τηλ. ………………Φαξ .……………………

E-mail………………………..........................

Παρακαλώ να με κάνετε δεκτό/ή στο Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και 
Περιβάλλον στην Γεωργία» 
 

 
Ορεστιάδα, ………………………….. 

 
 

Ο/Η Αιτ. ……………….. 

 Συνημμένα υποβάλλω 

Δ/νση κατοικίας 1. Αντίγραφα Πτυχίου  

Οδός……………………………Αριθμ.………

Πόλη…………………………Τ.Κ. ………....

2. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας 

Νομός………………………………………… 3. Συστατικές Επιστολές 

Τηλ. ………………Φαξ .…………………… 4. Φωτοτυπία Αστυν. Ταυτότητας 

E-mail………………………........................... 5. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

 

 

6. Απόφαση της εκάστοτε ορισθείσης επίσημης
αρχής για τίτλους της Αλλοδαπής. 

 Σύνολο συνημμένων εγγράφων 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ III 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Αριθμ. Πιστοπ. 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

 

Ο/Η…………………………………………………………του…………………… 

από ……………………………………………………………….…. 

πτυχιούχος του Τμήματος 

…………………………………………………………………………………  

 

ολοκλήρωσε ΕΠΙΤΥΧΩΣ τις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος των 

μαθημάτων και της Διατριβής και υπέστη ΕΠΙΤΥΧΩΣ τις από το Νόμο οριζόμενες 

εξετάσεις κρίθηκε άξιος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης στην ειδίκευση: 

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία 

Στις ……………..με βαθμό ……….(Χ.ΧΧ) 

Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση 

 

Ορεστιάδα, ………………………… 

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Αριθμ. Διπλ. Εισπρ.……… 

………………€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΑΙΤΗΣΗ 

 Προς 

Επώνυμο………………………………………Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Όνομα…………………………………………Του Δ.Π.Θ. 

Πατρώνυμο……………………………….....  

Μητρώνυμο………………………………....  

Έτος γέννησης ……………………………… 

Πτυχιούχος …………………………………

Τμήματος ……………………………………

Σχολής ………………………………………

Παν/μίου ……………………………………

 

Δ/νση Εργασίας ……………………………

Οδός……………………………Αριθμ.……

Πόλη…………………………Τ.Κ. ………....

Νομός…………………………………………

Τηλ. ………………Φαξ .……………………

E-mail………………………..........................

Παρακαλώ να με κάνετε δεκτό/ή στο 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης για 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην 
επιστημονική περιοχή  
……………………………………………
…………….... 
με επιβλέποντα/επιβλέπουσα Καθηγητή/ 
Καθηγή-τρια τον/την 
……………………..………...………..... 

 
Ορεστιάδα, ………………………….. 

 
 

Ο/Η Αιτ. ……………….. 

 Συνημμένα υποβάλλω 

Δ/νση κατοικίας 7. Αντίγραφα Πτυχίου  

Οδός……………………………Αριθμ.………

Πόλη…………………………Τ.Κ. ………....

8. Πιστοποιητικά αναλυτικής 
βαθμολογίας 

Νομός………………………………………… 9. Συστατικές Επιστολές 

Τηλ. ………………Φαξ .…………………… 10. Φωτοτυπία Αστυν. Ταυτότητας 

E-mail………………………........................... 11. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

 

 

12. Απόφαση της εκάστοτε ορισθείσης 
επίσημης αρχής για τίτλους της 
Αλλοδαπής. 

 Σύνολο συνημμένων εγγράφων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
…………………………………………………………………. 

 
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 

………..……………………………………. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του / της 
………….…………………………………………………..συνήλθε την ………………………… 
………………………………… και ώρα………..…………..στ…..………………...……………   

Η επιτροπή παρακολούθησε την ανάπτυξη της διδακτορικής διατριβής με τίτλο      
«……………………………………………………………………………………………» 

που παρουσίασε ο/η υποψήφιος/α και προέβη σε εξέτασή του, τόσο σε διάφορα σημεία της 
διατριβής όσο και σε γενικότερα θέματα που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου του. 

Μετά από σχετική εισήγηση του/της επιβλέποντος/επιβλέπουσας 
Καθηγητή/τριας……………..………..……………………………………………………………. 
ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησαν τον υποψήφιο 
Διδάκτορα ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ ΒΑΘΜΟΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΒΑΘΜΟΣ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 
Η Επιτροπή έκρινε ότι η Διδακτορική Διατριβή είναι πρωτότυπη και αποτελεί 

ουσιαστική συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης και της απονέμει το βαθμό 
……………………………………………………………., προτείνει δε στη Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος την ανακήρυξή του/της 
…………………………………………………………. σε Διδάκτορα του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

 
Τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής: 

1. ………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 

Αριθμ. Πιστοπ.… 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

… 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

 

Ο/Η…………………………………………………………του…………………… 

από ……………………………………………………………….…. απόφοιτος του 

Τμήματος 

………………………………………………………………………………………… 

 

μετά από τη δοκιμασία για το Διδακτορικό Δίπλωμα την οποία ορίζει ο νόμος, κρίθηκε 

άξι….. του διπλώματος αυτού με το βαθμό …………(ολογράφως) και αναγορεύθηκε 

Διδάκτορας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης στις ………………………………. 

 

Το πιστοποιητικό αυτό που το ζήτησε ο/η ενδιαφερόμενος/η τ…. χορηγείται για κάθε 

νόμιμη χρήση. 

 

 

 

 

Ορεστιάδα, ………………………… 

Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Αριθμ. Διπλ. Είσπρ. 

…………………..€ 
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	5.1.  Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος;
	5.2.  Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα;
	5.3.  Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;
	5.4.  Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;
	5.5.  Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους;
	5.6.  Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος;
	5.7.  Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος;
	5.8.  Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα;

	6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
	6.1.  Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;
	6.2.  Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
	6.3.  Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
	6.4.  Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία;
	6.5.  Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη;

	7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
	7.1  Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
	7.2  Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;

	8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
	8.1.  Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών;
	8.1.1  Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων;
	8.1.3  Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι 
	8.1.4  Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα Σπουδαστήρια του Τμήματος; 
	8.1.5  Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;
	8.1.6  Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
	8.2  Πως κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
	8.2.1 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;
	8.2.2 Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών;
	8.2.3 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;   
	8.2.4 Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της;  
	8.2.5 Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ); 
	8.2.6 Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;  
	8.2.7 Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;
	8.2.8 Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα;   
	Δεν υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές
	8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα;
	8.3.1 Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης
	8.3.2 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού. 
	Υπάρχει επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.  
	8.3.3 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων-
	8.3.4 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.  
	8.3.5 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων.  
	8.3.6 Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 
	8.3.7 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ).  
	8.3.8 Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 
	8.3.9 Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;  
	8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου);
	8.4.1 Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  
	8.4.2 Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;  
	8.4.3 Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο; 
	Μόλις 6 (από τα 18) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διαθέτουν σήμερα ιστοσελίδα με πληροφορίες, βιογραφικά κτλ. Στα πλαίσια της δημιουργίας της νέας ιστοσελίδας, κάθε μέλος ΔΕΠ θα διαθέτει την προσωπική του ιστοσελίδα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
	8.4.4 Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο;
	8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού;
	8.5.1 Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται; 
	8.5.2 Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς διασφαλίζεται; 
	8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων;
	8.6.1 Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 
	8.6.2 Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 
	8.6.3 Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται; 

	9. Συμπεράσματα
	9.1.  Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;
	9.2.  Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία;

	10. Σχέδια βελτίωσης
	10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 
	10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων. 
	10.3. Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.
	10.4. Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.

	11. Πίνακες
	Μάθημα

	12. Παραρτήματα

