
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 130/56/29/3/2018 
  Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορικά συστή-

ματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία» 

του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής 

Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημο-

κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α'), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

3. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον 
ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων Πρύτανη -Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 
327/08.02.2017/τ.B').

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στην αριθμ. 5/07-03-2018 συνεδρίαση της.

5. Την αριθμ. 129/56/29-03-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ 
2083/07-07-2018/τ.Β').

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ-
ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Οι μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Δ.Π.θ. εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των 
σκοπών και της γενικότερης αποστολής του.

Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.θ.) λειτουργεί Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αειφορικά Συστήμα-
τα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία» με τρεις 
ειδικεύσεις

Ι. Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
ΙΙ. Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊό-

ντων και Τροφίμων
III. Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων

Άρθρο 2 
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν 
και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114) και συμβάλλουν στην 
ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του 
εν λόγω Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζε-
ται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελί-
δα του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από 
επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

1. στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και 
στην προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν 
στην αειφόρο γεωργική παραγωγή και προστασία του 
περιβάλλοντος, τομείς υψηλής προτεραιότητας για την 
ανάπτυξης της χώρας.

2. στην ενίσχυση του επιστημονικού ανθρώπινου 
δυναμικού της χώρας με νέους, εξειδικευμένους επι-
στήμονες ικανούς να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και 
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εφαρμογή νέων φιλικών προς το περιβάλλον, οικονο-
μικά βιώσιμων, καινοτόμων προτύπων παραγωγής και 
διαχείρισης της φυτικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας 
την παραγωγής υψηλής ποιότητας τροφίμων για τον 
καταναλωτή.

Άρθρο 4 
Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουρ-
γία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρ-
μόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., 
και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 32,

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 

απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι 
οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγο-
νται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, 
κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συ-
ντάσσεται απολογισμός του Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην 
παράγραφο 5 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επι-
τροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς 
το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπι-
στώνει αλληλεπικαλυψη των γνωστικών αντικειμένων 
που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιο-
λογημένη απόφαση της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη 
τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγηση του. Αν, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για 
δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να 
υποβάλει απευθείας την εισήγηση του στη Σύγκλητο.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία.

Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμί-
δας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντι-
κείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στο Κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην απο-
τελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογι-
σμός κατατίθεται στο Τμήμα.

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδη-
μαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 
4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή και 
επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέ-
ντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών 
Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστή-
μονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν 
τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες δι-
δάσκοντες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντί-
στοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση 
ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. 
Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου 
η θητεία είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικό-
τερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία 
και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, καθορί-
ζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε 60 συνολικά μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες 
και για τις τρεις ειδικεύσεις, και ειδικότερα 20 συνολικά 
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ανά ειδίκευση.

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 3,75 
(60/16) κατ' έτος, ο μέγιστος αριθμός αυτών σε σχέση με 
τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμή-
ματος είναι 12,5 (60/750) και σε σχέση με τον αριθμό των 
διδασκόντων του Τμήματος είναι 3,75 (60/16) (άρθρο 45 
παρ. 1β του ν. 4485/2017).
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Άρθρο 6 
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και 
ειδικότερα όσοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων των Γεωπο-
νικών και Δασολογικών Σχολών, των Σχολών Θετικών 
Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών, 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Επιστη-
μών Υγείας Πανεπιστημίων.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτηση 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας 
κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017, 
εφόσον υπηρετούν στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Τμήμα 
είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7 
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συ-

νέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία 
για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέ-
ων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολο-
γητικά α) αντίγραφο πτυχίου, β) αναλυτική βαθμολογία, 
γ) βιογραφικό σημείωμα, δ) δύο εμπιστευτικές συστα-
τικές επιστολές και ε) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή (οι δύο εμπιστευτικές 
συστατικές επιστολές υποβάλλονται ταχυδρομικά).

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος και σε αυτό οι 
υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν με σειρά προτεραι-
ότητας την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. στην όποια θα ήθελαν 
να εγγραφούν.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. Η επιλογή των εισα-
κτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης.

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων γίνονται γνω-
στά στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του 
Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν:

1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος με συντελεστή 
βαρύτητας 0,3.

2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθή-
ματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. με συντελεστή 
βαρύτητας 0,2.

3. Σχετική ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 
όπως και τυχόν δημοσιεύσεις επί του γνωστικού αντικει-
μένου του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 0,3.

4. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής με συ-
ντελεστή βαρύτητας 0,2.

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός υποψηφίου/
ιας μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας 
αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι των κατά τα 
ανωτέρω απαιτούμενων πιστοποιητικών γλωσσομάθει-
ας υποβάλλονται σε εξετάσεις με στόχο την πιστοποίηση 
της γνώσης της γλώσσας στο προβλεπόμενο επίπεδο, 
αλλά και της εξειδικευμένης γνώσης στη θεματική περι-
οχή του οικείου κλάδου. Τις εξετάσεις διενεργεί η Επιτρο-
πή Επιλογής Εισακτέων του Π.Μ.Σ.. Ο χρόνος διενέργειας 
των εξετάσεων γλωσσομάθειας καθορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος.

iv. Διαδικασία επιλογής
Η Επιτροπή Επιλογής:
α) Καταρτίζει έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υπο-

βάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

ελάχιστα τυπικά κριτήρια.
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασι-

σθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από 
τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής. Στη διαδικασία, 
χωρίς δικαίωμα έκφρασης γνώμης, μπορεί να παραβρε-
θεί και οποιοδήποτε μέλος της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-
βαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής ανά κατεύ-
θυνση στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και επιλαχόντες, 
ο οποίος και επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμή-
ματος και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Κατά 
την επικύρωση των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας 
υπόψη το πρόγραμμα σπουδών των επιτυχόντων υπο-
ψηφίων η Γενική Συνέλευση εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
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καθορίζει για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, έναν αριθμό 
προπτυχιακών μαθημάτων που υποχρεωτικά θα πρέπει 
να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς πριν την 
ολοκλήρωση εκπόνησης και εξέτασης της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοί-
νωσης των πινάκων. Η ένσταση, που πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας στην τελευταία θέση 
του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων, επιλέγεται ο υπο-
ψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου (με ακρίβεια 
δύο δεκαδικών ψηφίων) αν και σε αυτήν την περίπτωση 
προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη 
λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των συγγενών μαθη-
μάτων προς το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Διάρκεια Σπουδών

1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που 

οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 12 μήνες, διάστημα στο οποίο 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την τυχόν εκπόνηση και 
υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος 
που αφορά την διπλωματική εργασία, δεν μπορεί να εί-
ναι μικρότερος από τρεις μήνες.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την 
ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσί-
ασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολο-
κληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλά-
σιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. διάρκειας.

2. Μερική φοίτηση
Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προ-

βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (Α' 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για 
εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοί-
τησης. Στην παραπάνω περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του εργοδότη τους 
ότι εργάζονται κατ' ελάχιστο 20 ώρες την εβδομάδα.

Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προ-
γράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρε-
τικά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέ-
ρας βίας). Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά που 
αφορούν τις περιπτώσεις μερικής φοίτησης εξετάζονται 
από τη Γενική Συνέλευση.

3. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά 
την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής 
δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

4. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα 

μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτα-
σης και τους λόγους διαγραφής όπως περιγράφονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Λόγοι διαγραφής είναι:
α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή 

(η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις),

β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που 
ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,

γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και

δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής 
φοιτητή/τριας.

Άρθρο 9 
Όροι φοίτησης

Μετά την ανακοίνωση του πίνακα αξιολόγησης των 
υποψηφίων από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών οι επιτυ-
χόντες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής 
τους.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω χρονικής προ-
θεσμίας οι επιτυχόντες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία εγγραφής χάνουν αμετάκλητα το δικαίωμα 
εγγραφής και τη θέση τους καλούνται να καταλάβουν 
με βάση τη σειρά της βαθμολογικής τους κατάταξης οι 
επιλαχόντες υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε κάθε 
περίπτωση, η σχετική διαδικασία εγγραφής των επιλα-
χόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη της κανονικής 
προθεσμίας εγγραφών του Π.Μ.Σ.

Στο έντυπο της σχετικής αίτησης εγγραφής που λαμ-
βάνουν από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ., οι υποψήφιοι μεταπτυχιακών φοιτητών δηλώ-
νουν ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού 
και αποδέχονται στο σύνολο τους, τους κανόνες λειτουρ-
γίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονισμού αποτελεί 
προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιό-
τητας του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Στην αίτηση εγγραφής οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δη-
λώνουν την ειδίκευση που θα παρακολουθήσουν κα-
θώς και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών του Τμήματος που έχουν την υποχρέωση να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς, στην 
περίπτωση που κατά την εισαγωγή τους έχει κριθεί ότι 
απαιτείται κάτι τέτοιο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξα-
μήνου, οι Μ.Φ. καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
δήλωση με τους τίτλους των μαθημάτων που θα παρα-
κολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές 
διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής της αρχικής τους δή-
λωσης μαθημάτων αυστηρά για μία ακόμη εβδομάδα. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή με τη νέα δήλωση τους 
μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγή μόνο ενός το πολύ 
κατ' επιλογή υποχρεωτικού μαθήματος.
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Άρθρο 10 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75. 
Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) είναι υποχρε-
ωτική και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης περι-
λαμβάνει 3 ειδικεύσεις

Α. Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος
Β. Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊό-

ντων και Τροφίμων
Γ. Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Επιτροπής 

επιλογής, οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους κατανέ-
μονται στις κατευθύνσεις. Η τοποθέτηση είναι οριστική 
και οι Μ.Φ. δεν μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση στη 
διάρκεια των σπουδών τους.

Τα προσφερόμενα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών του Τμήματος μαθήματα διακρίνονται σε υπο-
χρεωτικά, και σε κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. 
Κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ' επιλογή υποχρεωτικό, 
διδάσκεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως και περιλαμβάνει 
συνολικά δεκατρείς (13) διαλέξεις. Μέρος κάθε μαθήμα-
τος μπορεί να διδάσκεται υπό μορφή εργαστηριακών ή 
πρακτικών ασκήσεων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε ειδί-
κευσης, ο Μ.Φ. στην ειδίκευση:

Α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος, θα πρέπει 
να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ει-
δικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών 

τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και κατά τη 
διάρκεια του 2ου εξαμήνου, ένα (1) υποχρεωτικό και δυο 
(2) κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τα προ-
σφερόμενα προς επιλογή μαθήματα της αντίστοιχης 
ειδίκευσης.

Β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊό-
ντων και Τροφίμων,

θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μα-
θήματα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξα-
μήνου σπουδών, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα 
ειδίκευσης, και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, δυο 
(2) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης.

Γ) Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων, θα πρέπει 
να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) μαθήματα, και ει-
δικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών, 
τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και κατά τη 
διάρκεια του 2ου εξαμήνου, τρία (3) υποχρεωτικά μα-
θήματα ειδίκευσης.

Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, 
ο Μ.Φ. αναλαμβάνει την εκπόνηση Δ.Ε..

Η Δ.Ε. έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά αποκλει-
στικά αντικείμενο που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστι-
κό πεδίο της κατεύθυνσης που παρακολουθεί ο Μ.Φ.. Η 
διαδικασία ανάθεσης του θέματος της Δ.Ε. περιγράφεται 
αναλυτικά σε σχετικό εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
και πραγματοποιείται την 8η εβδομάδα του Α΄ εξαμήνου 
φοίτησης.

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο για την κάθε 
κατεύθυνση παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί, 
ενώ η αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων περιλαμ-
βάνεται στο Παράρτημα Ι.

Ειδίκευση: Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄
«Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος»

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PAGR01 Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5
PAGR02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PAGR03 Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PAGR1 00 Διπλωματική Εργασία (έναρξη) Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PAGR04 Ρύπανση Αγροοικοσυστημάτων Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5

Επιλογή 1 Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5
Επιλογή 2 Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5

PAGR100 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5
Μαθήματα επιλογής

PAGR04 Αλληλεπιδράσεις Εντόμων-Φυτών Επιλογής/Ειδίκευσης 7,5
PAGR05 Βιοτεχνολογία Φυτών Επιλογής/Ειδίκευσης 7,5
PAGR06 Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών Επιλογής/Ειδίκευσης 7,5
PAGR07 Ειδική Βελτίωση Φυτών Επιλογής/Ειδίκευσης 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PAGR100 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15

Ειδίκευση: Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β'

 «Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων»
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PEC01 Μάρκετινγκ Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5
PEC02 Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PEC03 Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5

PEC04 Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών 
και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PEC05 Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5
PEC06 Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5
PEC100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη) Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PEC100 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15

Ειδίκευση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ' 

«Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων»
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PBTF01 Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίμων Υποχρεωτικά/Ειδίκευσης 7,5
PBTF02 Βιομηχανική Υγιεινή Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PBTF03 Ειδικά θέματα διατροφής Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PBTF100 Διπλωματική Εργασία (έναρξη) Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
 

Ειδίκευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PBTF04 Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και Ύδατος Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PBTF05 Χημεία φυσικών προϊόντων και εφαρμογές Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PBTF06 Ειδικά θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 7,5
PBTF100 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
PBTF100 Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό/Ειδίκευσης 15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15
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Με πρόταση της Συνέλευσης και έγκριση της Σ.Ε. 
μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των 
μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων για 
τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, με ευθύνη του Διευ-
θυντή Π.Μ.Σ. ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης (τα μαθήματα και τα σε-
μινάρια μπορούν να πραγματοποιηθούν και απογευ-
ματινές ώρες στη διάρκεια της εβδομάδας ή ακόμα και 
Σαββατοκύριακα ή αργίες) . Η συνολική διάρκεια φοίτη-
σης στο Π.Μ.Σ. είναι 47 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, 
προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να συμπεριλαμβά-
νονται οι φοιτητικές διακοπές. Ειδικότερα:

Ι. Το Α΄ εξάμηνο σπουδών αρχίζει την 3η εβδομάδα 
του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την 2η εβδομάδα 
Φεβρουαρίου και έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) συνολικά 
εβδομάδες από τις οποίες οι δεκατρείς (13) αφορούν 
τη διδασκαλία των μαθημάτων, και δύο (2) εβδομάδες 
αντιστοιχούν στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου (1 
και 2η εβδομάδα Φεβρουαρίου, επαναληπτική εξεταστι-
κή 3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου) (οι δύο (2) εβδομάδες 
που αντιστοιχούν στις διακοπές των Χριστουγέννων δεν 
προσμετρούνται).

II. Το Β΄ εξάμηνο αρχίζει την 3η εβδομάδα Φεβρουα-
ρίου και ολοκληρώνεται την 2η εβδομάδα του Ιουνίου 
και έχει διάρκεια δεκαεπτά (17) συνολικά εβδομάδες από 
τις οποίες οι δεκατρείς (13) αφορούν τη διδασκαλία των 
μαθημάτων, και δύο (2) εβδομάδες αντιστοιχούν στην 
εξεταστική περίοδο του εξαμήνου (3 και 4η εβδομάδα 
Φεβρουαρίου, επαναληπτική εξεταστική 3η εβδομάδα 
Σεπτεμβρίου) (οι δύο (2) εβδομάδες που αντιστοιχούν 
στις διακοπές του Πάσχα δεν προσμετρούνται).

III. Κατά τη διάρκεια του θέρους, από την 16η Ιουνίου 
και έως την 14η Οκτωβρίου (συνολικό χρονικό διάστημα 
δεκαεπτά (17) εβδομάδων), οι φοιτητές ολοκληρώνουν 
την Δ.Ε. η εξέταση της οποίας πραγματοποιείται κατά 
την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά τις επίσημες αργίες, η 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στο ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Με απόφαση της Γ.Σ. κατά την έναρξη κάθε ακαδημα-
ϊκού έτους ορίζεται για κάθε διδασκόμενο μάθημα του 
Π.Μ.Σ. ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ως συντονιστής. 
Επίσης, ορίζονται οι διδάσκοντες του μαθήματος καθώς 
και οι προσκεκλημένοι ομιλητές. Τον ρόλο του συντονι-
στή μπορεί να αναλάβουν αποκλειστικά μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος στα οποία έχει ανατεθεί εν όλο ή εν μέρει η 
διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος. Κατ' εξαίρεση, 
προσκεκλημένοι ομιλητές μπορεί να ορίζονται και κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου κατόπιν εισήγησης του συντο-
νιστή και σχετικής έγκρισης της Γ.Σ.

Ο Συντονιστής κάθε μαθήματος θα πρέπει πριν την 
έναρξη των μαθημάτων να καταθέτει στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. και τα μέλη της Σ.Ε. αναλυτικό περίγραμμα 
του μαθήματος (Syllabus) στο οποίο θα αναφέρονται 
το πρόγραμμα των διαλέξεων ή εργαστηρίων (εφόσον 
προβλέπονται) του μαθήματος, οι τίτλοι των διαλέξεων 
με τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τους προσκεκλη-
μένους ομιλητές, ο χρόνος πραγματοποίησης τους, το 

περιεχόμενο των διαλέξεων, η προτεινόμενη βιβλιογρα-
φία και ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος. Το σχετικό 
περίγραμμα θα κοινοποιείται στους φοιτητές με ευθύνη 
του αντίστοιχου συντονιστή.

Η ανάθεση της διδασκαλίας σεμιναρίων, εργαστηρίων, 
πρακτικών ασκήσεων και κάθε είδους εκπαιδευτικού 
έργου για το Π.Μ.Σ. γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά 
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή 
της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη 
φύση του κάθε μαθήματος.

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα πα-
ρακάτω:

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η 
εξεταστική).

2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξε-
ταστική).

Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση 
εργασίας ισχύουν τα εξής:

Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου:
1) Το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα 

την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου και η παράδο-
ση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως την πρώτη 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου (1η εξεταστική).

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον δι-
δάσκοντα την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιο και η πα-
ράδοση της εργασίας γίνεται έως την πρώτη εβδομάδα 
του Σεπτεμβρίου.

Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου:
1) το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα 

την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου και η παράδοση 
γίνεται από τον φοιτητή έως ως την πρώτη εβδομάδα 
του Ιουνίου (1η εξεταστική).

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον δι-
δάσκοντα την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιο και η πα-
ράδοση της εργασίας γίνεται έως την πρώτη εβδομάδα 
του Σεπτεμβρίου.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά 
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται 
από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέπο-
νται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία 
αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα. Στην περίπτωση που ο 
αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και οι 
λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση του/
της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας η 
περίπτωση εξετάζεται από την Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή όχι το αίτημα και εισηγείται 
στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών 
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών 
στο μάθημα αυτό.
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Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές 
ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυ-
ασμό των ανωτέρω.

Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθη-
μάτων είναι υποχρεωτική. Η μη προσέλευση και συμμε-
τοχή ενός Μ.Φ. στη διαδικασία εξέτασης-αξιολόγησης 
μεταπτυχιακού μαθήματος ισοδυναμεί με αποτυχημένη 
εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. Στην περίπτωση 
που η αδυναμία συμμετοχής του Μ.Φ. στις εξετάσεις 
οφείλεται αποδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας ή ιδι-
αίτερου προβλήματος, η Γ.Σ. μπορεί να εγκρίνει κατόπιν 
αίτησης του τη δυνατότητα επανεξέτασης του μαθή-
ματος σε χρόνο που καθορίζεται σε συνεργασία με τον 
Συντονιστή του μαθήματος.

Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης στα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10) με 'Άρι-
στα' από οκτώ και πενήντα (8,50) έως δέκα (10), 'Λίαν 
καλώς' από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και σα-
ράντα εννέα (8,49), 'Καλώς' από πέντε (5) ως και έξι και 
σαράντα εννέα (6,49). Η κλίμακα βαθμολογίας ECTS έχει 
ως εξής: Α (10-9), Β (8), C (7), D (6), Ε (5), F (4-0 αποτυχία). 
Προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το πέντε (5).

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, 
ύστερα από αίτηση του από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνω-
στικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζο-
νται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 
κοινοποιούνται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης συντο-
νιστή/τριας του μαθήματος στους/στις μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερο-
μηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση 
γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημε-
ρομηνία παράδοσης των εργασιών.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου 
ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται ως ο σταθμισμένος 
μέσος όρος (βάσει των αντίστοιχων μονάδων στο Σύστη-
μα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) 
των επιδόσεων του φοιτητή στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και 
του βαθμού αξιολόγησης της Δ.Ε.. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. 
με ευθύνη της Γραμματείας καταχωρείται στον ατομικό 
φάκελο του/της φοιτητή/τριας.

Άρθρο 11 
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατομι-
κά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια 
τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία.

Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα της κατεύθυνσης που έχει 
επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια και να αξι-
οποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ..

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη 
της Διπλωματικής εργασίας ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια μεταξύ της 3ης 

και 4ης εβδομάδας φοίτησης του Α' εξαμήνου υποβάλ-
λει προς τη Συντονιστική Επιτροπή αίτηση θέματος Δ.Ε. 
στην οποία αναφέρει τον προτεινόμενο τίτλο της δι-
πλωματικής εργασίας, τον προτεινόμενο επιβλέποντα. 
Στην αίτηση επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης 
εργασίας Στο διάστημα, κάθε Μ.Φ. με αίτηση του προς 
την Σ.Ε. γνωστοποιεί :

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν 
καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που 
ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, μεταθέτουν, 
με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την 
έναρξη εκπόνησης της Δ.Ε.

2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της 

υποψηφίου/ιας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ου σα αυτής 
και συγκροτεί την Τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο/η επιβλέπων/ουσα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.

Ως Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται αποκλειστικά μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το οποίο συμμετέχει στην εκπαι-
δευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ. με ανάθεση διδακτικού 
έργου.

3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής 
Εργασίας

Για να εγκριθεί η διπλωματική εργασία ο/η φοιτητής/
τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής.

Μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή φοι-
τητής/τρια υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα 
δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντίγρα-
φα της τελικής Διπλωματικής Εργασίας. Εφόσον υπάρχει 
θετική κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορί-
ζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης - παρουσί-
ασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω παραγράφου. 
Η γλώσσα συγγραφής της Δ.Ε. είναι η Ελληνική.

Με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν σχετικού αιτήματος του 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας καθώς και θετικής ει-
σήγησης του Επιβλέποντα Καθηγητή, η Δ.Ε. μπορεί να 
κατατεθεί στην Αγγλική, με αντίστοιχη ευρεία περίληψη 
στην Ελληνική. Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή της δι-
πλωματικής εργασίας παρατίθενται στο Παράρτημα 6.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται 
σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας και περιλαμβάνουν 
την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την 
τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιο-
δικά ή συνέδρια.

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Δ.Ε., η Εξε-
ταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό 
στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια 
καθώς και ο τελικός βαθμός.
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Κατόπιν της έγκρισης της από την Επιτροπή, αναρτάται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότη-
τα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού βελτι-
ώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε. Σε περίπτωση 
αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η μεταπτυ-
χιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/την επιβλέ-
ποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί 
με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, 
μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και 
σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό αρχείο 
που διατηρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες 
αποτελούν ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το 
δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδα-
κτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής 
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπου-
δαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 
επιβλέποντα/ου σας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
οικείου Τμήματος.

Άρθρο 13 
Δικαιώματα και παροχές

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Το Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει στους μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.

Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υπο-
χρεώσεις:

- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του 
ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν 
τα βιβλία παρουσίας.

- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις 
καθορισμένες προθεσμίες.

- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση 

της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι η 
διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλο-
πής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα αυτής.

- Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό

- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ., 
του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Δ.Π.Θ., κα-
θώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Άρθρο 15 
Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπό-
μενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος 
καθορίζεται στο ποσό των 2.000,0 ευρώ και αποσκο-
πούν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του του 
Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις 
ως εξής:

Α δόση: 750 ευρώ κατά την εγγραφή και έναρξη του 
πρώτου εξαμήνου φοίτησης.

Β δόση: 750 ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
εβδομάδων του δεύτερου εξαμήνου φοίτησης.

Γ δόση: 500 ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
εβδομάδων του θερινού εξαμήνου φοίτησης.

Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων καθορίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η καταβολή των διδά-
κτρων της Α δόσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ενώ η κατα-
βολή των επόμενων δόσεων αποτελεί προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή του Μ.Φ. στις εξετάσεις των μαθημάτων. Η 
καταβολή των διδάκτρων γίνεται γίνεται από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ ο 
οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση τους.

Το αντίγραφο του εντύπου τραπεζικής κατάθεσης των 
ανωτέρω διδάκτρων και των προσκομίζεται απαραιτή-
τως κατά τη διαδικασία εγγραφής στο ΠΜΣ και αποτελεί 
προϋπόθεση για αυτήν. Η εμπρόθεσμη καταβολή των 
παραπάνω δόσεων των διδάκτρων, καθώς και η κατάθε-
ση αντιγράφου του εντύπου κατάθεσης στη Γραμματεία 
του Τμήματος, αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή 
συνέχιση των σπουδών.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-
βλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
δημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι 
υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σει-
ρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που 
συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου 
φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επι-
λογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης 
υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα 
ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής 
των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση 
υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
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μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από 
άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοι-
τητών/τριών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1 
έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και των σχετικών 
προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει 
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής από-
λυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008 
(Α' 220).

Άρθρο 16
Υποτροφίες

Φοιτητές που αρίστευσαν στη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου σπουδών έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 
για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας. Για κάθε κύκλο 
σπουδών χορηγείται μία υποτροφία αριστείας στον 
φοιτητή με την υψηλότερη βαθμολογία. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας την υποτροφία λαμβάνει ο φοιτητής με το 
χαμηλότερο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται στο ποσό των 
500 ευρώ.

Άρθρο 17 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος 
του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογρά-
φεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του 
Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/
τις νόμιμους/ες αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση Δια-
πανεπιστημιακού Δ.Μ.Σ. στον τίτλο αναφέρονται τα Α.Ε.Ι. 
και τα Τμήματα που απονέμουν το δίπλωμα, τα τυχόν 
εμβλήματα των ιδρυμάτων και υπογράφεται από τα αντί-
στοιχα όργανα του ιδρύματος που έχει την διοικητική 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί-
ται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται 
Παράρτημα Διπλώματος σε σχέση με το οποίο ισχύουν 
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της 
υπουργικής απόφασης Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (τ.Β΄ 
1466) και το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο 
που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπε-
δο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο 
και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο 
σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που 
χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 18 
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. αναλαμ-
βάνουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οι-

κείου Τμήματος.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 
4485/2017: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 
εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 
407/1980 (τ.Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (τ.Α΄ 
173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη συμ-
μετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρί-
ου ή εργαστηρίου, όπως έχει καθοριστεί στις παρ. 3 και 4 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, αποτελεί η διδασκαλία 
χωρίς αμοιβή, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεων του, 
ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, 
σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματος του ή άλλου 
Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του 
δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή 
διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα 
στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, 
περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. 
έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών 
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν 
υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μη-
νιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν κα-
θοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνι-
στά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέρι-
ου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της 
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 
99 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)».

Με αιτιολογημένη απόφαση της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αποφασίσει:

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή

- την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του 
ν. 4310/2014 (τ.Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφαση της, 
έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., 
μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επι-
στήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας 
ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, 
και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε 
υποψήφιους/ες διδάκτορες των οικείων προς το Πρό-
γραμμα Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης ή άλλων συναφών Τμημάτων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι.
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Η Συνέλευση του Τμήματος και η Διεύθυνση του Π.Μ.Σ. 
δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα 
τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι υπο-
χρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Π.Μ.Σ, αν 
καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώ-
σεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 19 
Διοικητική Υποστήριξη

1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας

α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για κάθε Π.Μ.Σ. 
στο Τμήμα εκείνο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λει-
τουργίας του.

β) Ο/Η Διευθυντής/ια κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. 
και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία.

γ) Ο/Η Διευθυντής/ια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω-
τή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

δ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-
μόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
Ο/Η Διευθυντής/ια δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής.

ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ επιπλέον είναι αρμό-
διος/α μετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. για τη σύνταξη 
του απολογισμού του Προγράμματος του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο 
Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.

στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά 
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπο-
γράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και 
συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα 
με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο/η Επι-
στημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή υλο-
ποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 
ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται 
με την εκτέλεση του και παρακολουθεί το οικονομικό 
αντικείμενο του.

ζ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Συνέλευ-

σης για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του.

η) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Συνέ-
λευση για τα θέματα της αρμοδιότητας της και μεριμνά 
για την εφαρμογή των αποφάσεων της.

2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γραμμα-

τεία του Π.Μ.Σ. που λειτουργεί στο χώρο της Γραμματείας 
του Τμήματος. Ευθύνη της Γραμματείας είναι η παραλα-
βή των αιτήσεων των υποψηφίων Μ.Φ., η γραμματειακή 
και διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. και της Σ.Ε.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. 
εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς 
και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με 
τα Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για τις υπερωριακές 
υπηρεσίες που παρέχουν.

Άρθρο 20 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης συστεγάζεται με το 
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων και λειτουργεί σε συγκρότημα σύγ-
χρονων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της Νέας Ορεστιά-
δας. Στο συγκρότημα των κτιριακών εγκαταστάσεων 
περιλαμβάνονται το κεντρικό κτίριο της Σχολής, το κτί-
ριο των Ερευνητικών Εργαστηρίων και οι αίθουσες των 
αμφιθεάτρων.

Στο κεντρικό κτίριο του συγκροτήματος στεγάζονται 
οι διοικητικές υπηρεσίες, η γραμματεία, η βιβλιοθήκη, 
επτά αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις αίθουσες εργα-
στηριακής εκπαίδευσης των φοιτητών καθώς και σημα-
ντικός αριθμός γραφείων προσωπικού (Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και διοικητικών υπαλλήλων).

Στο κτίριο των Ερευνητικών Εργαστηρίων στεγάζονται 
τα εργαστήρια του Τμήματος καθώς και γραφεία μελών 
Δ.Ε.Π.. Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του 
Τμήματος υποστηρίζονται από συνολικά δεκατέσσερα 
(14) Εργαστήρια:

1. Εργαστήριο Γεωργίας.
2. Εργαστήριο Δενδροκομίας - Ανθοκομίας - Κηπευ-

τικών.
3. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσι-

ολογίας.
4. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας.
5. Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας.
6. Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.
7. Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας. 
8. Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.
9. Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών. 
10. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστι-

κής και Πληροφορικής.
11. Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων.
12. Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας.
13. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και 

Υγιεινής.
14. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας.
Οι αίθουσες εκπαίδευσης και διδασκαλίας των φοι-
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τητών καθώς και το κτήριο των αμφιθεάτρων είναι 
εξοπλισμένα με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και 
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Παράλληλα, το 
Τμήμα διαθέτει θερμοκήπιο καθώς και εκπαιδευτικό 
αγρόκτημα, υποδομές που υποστηρίζουν τόσο το εκ-
παιδευτικό όσο και το ερευνητικό έργο του Τμήματος.

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος αποτελεί παράρτημα της 
κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, διαθέτει ση-
μαντικό αριθμό σύγχρονων επιστημονικών συγγραμ-
μάτων και συνεχώς εμπλουτίζεται με νέους τίτλους. Στο 
χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργεί χώρος αναγνωστηρίου 
εξοπλισμένος με ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Μέσω του συστήματος ακαδημαϊκών βι-
βλιοθηκών, το σύνολο των φοιτητών και του προσωπι-
κού του Τμήματος έχουν γρήγορη και άμεση πρόσβαση 
σε αξιόπιστες βάσεις δεδομένων για την αναζήτηση επι-
στημονικής βιβλιογραφίας. Παράλληλα, με την βοήθεια 
του προσωπικού της βιβλιοθήκης και αξιοποιώντας τη 
δυνατότητα του συστήματος διαδανεισμού των βιβλιο-
θηκών οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε μη διαθέσιμους 
ηλεκτρονικά τίτλους (βιβλία, περιοδικά).

Το σύνολο των παραπάνω εγκαταστάσεων χρησιμο-
ποιούνται στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις) και την ερευνη-
τική δραστηριότητα των φοιτητών του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών.

Άρθρο 21 
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (τ.Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.ΚΕ.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
η) τέλη φοίτησης για την κάλυψη μέρος των λειτουργι-

κών του εξόδων του Π.Μ.Σ. (κόστος αναλωσίμων για την 
εκπόνηση διατριβών, δαπάνες μετακίνησης για επισκέ-
πτες καθηγητές στα πλαίσια ειδικών διαλέξεων, έξοδα 
συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού) καθώς αυτά 
δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρη-
ματοδότησης, μπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης.

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. και κατανέμεται ως εξής:

α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, με-
τακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χο-
ρήγησης  υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του 
Ιδρύματος αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών του Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης.

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση 
δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων του 
Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των 
αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού 
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Η οικονομική διαχείριση κάθε Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχω-
ριστό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. 
και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. 
νοείται η οριζόμενη από την Ιδρυτική Απόφαση του κάθε 
Π.Μ.Σ. συνολική διάρκεια του.

Η οικονομική διαχείριση κάθε υλοποιούμενου έργου 
Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με βάση τον προϋπολογισμό του, ο οποίος 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της 
αρμόδιας Συνέλευσης του Τμήματος και κατόπιν αποδο-
χής του αιτήματος ανάληψης της οικονομικής διαχείρι-
σης του από την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος των υλοποιούμενων έργων 
του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο Διευθυντής εκάστου Π.Μ.Σ., ο οποί-
ος αναλαμβάνει τα καθήκοντα τις υποχρεώσεις και τις 
αρμοδιότητες του Επιστημονικά Υπευθύνου όπως προσ-
διορίζονται στο νόμο 4485/2017 και στον εγκεκριμένο 
από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότη-
σης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου 
από την αρμόδια Συνέλευση του Τμήματος, προϋπολογι-
σμού του Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστο-
τε ανάγκες ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του Έργου, δύναται, κατόπιν προηγούμενης 
σύμφωνης γνώμης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων, 
να αιτείται προς την Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση 
την αυξομείωση ή και την ανακατανομή των προϋπο-
λογισθέντων ποσών στην κάθε κατηγορία δαπάνης του 
προϋπολογισμού. Στην περίπτωση τροποποίησης των 
τελών φοίτησης προσαπαιτείται η δημοσίευση της σχε-
τικής τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 22 
Λογοκλοπή

Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας 
οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμέ-
νος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις 
απόψεις άλλων.
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Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας, 
η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη 
διαγραφή του/της .

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 23 
Ιστοσελίδα των Π.Μ.Σ.

Η επίσημη ιστοσελίδα (στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα) του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει 
όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμ-
ματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των 
φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 24 
Αξιολόγηση των Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας 
από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/
ες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστη-
μα διασφάλισης ποιότητας του Δ.Π.θ., με τη λήξη κάθε 
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα 
συγγράμματα κ.τ.λ.

Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται 
ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση, μελέτη των μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. και των περιεχομένων του, ώστε να 
εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται 
το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά 
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 
(τ.Α' 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται μία 
Ε.Σ.Ε. για το Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές του Τμή-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τα μέλη της επιλέγονται 
από σχετικό μητρώο αξιολογητών που τηρείται στη Σχο-
λή. Για την κατάρτιση του μητρώου το Τμήμα προτείνει, με 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του, τρία (3) μέλη 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτομέρειες 
ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου, 
ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση συγκρό-
τησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση με 
τους Προέδρους του Τμήματος, αφού προηγουμένως έχει 
διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων, και αφορά, 
κατά προτίμηση, σε υποψηφίους/ες ίδιου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών 
και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο.

Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημε-
ρώνονται για κάθε θέμα που αφορά το Π.Μ.Σ., καθώς και 
στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στο Τμή-
μα, όπως τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, τον 
αριθμό των φοιτητών/τριών, τους κανόνες επιλογής, το 
λειτουργικό κόστος και τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο 
απολογισμός της παραγράφου 2 με ευθύνη της Κοσμη-
τείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..

Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για 
επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται 
και συζητούν με εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών 
και των φοιτητών/τριών, καθώς και με τους Διευθυντές 
και τα μέλη των συλλογικών οργάνων του Π.Μ.Σ., προ-
κειμένου να διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγη-
σης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και 
προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων 
σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο Τμήμα και 
στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη 
συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με 
την παράγραφο 8 του άρθρου 32.

Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνη-
σης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 
της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρ-
θρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του Δ.Π.Θ. 
και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνο-
νται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης 
και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011.

Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το μητρώο αξιολο-
γητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις παραγράφους 
3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέμβριο του έτους 
2018, άλλως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 25 
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι 
φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοί-
τηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν 
έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύου-

σες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις 
(άρθρο 85 παρ. 2β του ν. 4485/2017).

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συ-
γκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027731207180028*
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