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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Άρθρο 1: Κανονισµός Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
1. Θέµατα Σπουδών 
1.1 Εγγραφή Πρωτοετών 
Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) γίνεται 
µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής (https://eregister.it.minedu.gov.gr/) του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΘ). 
Οι πρωτοετείς φοιτήτριες/τές που αδυνατούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων λόγω έλλειψης 
Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (σύµφωνα µε την αριθ. 
Φ.251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ) θα πρέπει να προσέρχονται στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος (https://agro.duth.gr/δοµή-διοίκηση/secretary/) για την 
εγγραφή τους µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
• Αίτηση εγγραφής: Η/Ο φοιτήτρια/τής θα πρέπει να συµπληρώσει έντυπη αίτηση, 

µε την οποία θα αιτείται την εγγραφή του στο Τµήµα, σύµφωνα µε την παραπάνω 
εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να πρωτοκολληθεί αυθηµερόν. 

• Υπεύθυνη Δήλωση: Η/Ο φοιτήτρια/τής θα συµπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση, στην 
οποία θα αναγράφει ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλη Σχολή ή Τµήµα της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραµµένος σε άλλη 
Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και δεν έχει  ολοκληρωθεί η 
διαδικασία διαγραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση θα βεβαιώνεται ότι το σχετικό 
επίσηµο αποδεικτικό διαγραφής θα προσκοµιστεί άµεσα στην Γραµµατεία του 
Τµήµατος. 

 
Κατόπιν, µε την αποστολή των καταστάσεων των επιτυχόντων από το Υπουργείο 
Παιδείας, ανοίγει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρµα του Δηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης στην οποία, οι εν λόγω φοιτητές, θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
την ηλεκτρονική εγγραφή και στη συνέχεια να παραλάβουν τα πιστοποιητικά 
εγγραφής τους. 
1.2 Διάρκεια Εξαµήνου-Σπουδών 
α. Τα µαθήµατα του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. διδάσκονται σε 
εβδοµαδιαία βάση. Κάθε εξάµηνο διαρκεί δεκαπέντε µε δεκαέξι 
εκπαιδευτικές εβδοµάδες και περιλαµβάνει δεκατρείς εβδοµάδες για 
διδασκαλία και δύο µε τρεις εβδοµάδες για εξετάσεις.  

 
β. Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. είναι δέκα (10) εξάµηνα κατανεµηµένα σε πέντε (5) 
ακαδηµαϊκά έτη. Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται µε τον ελάχιστο 
αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα 
µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, προσαυξηµένο κατά τέσσερα 
εξάµηνα. Άρα, για το ΤΑΑ η διάρκεια κανονικής φοίτησης ισούται µε 
δεκατέσσερα (14) εξάµηνα ή επτά (7) έτη.  
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1.3. Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 
α. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και 
λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού 
έτους κατανέµεται σε δύο εξάµηνα (χειµερινό και εαρινό). 

β. Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου αρχίζουν την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του 
Οκτωβρίου και διαρκούν 13 εβδοµάδες. Το πρόγραµµα διδασκαλίας 
ανακοινώνεται το αργότερο στο τέλος της πρώτης εβδοµάδας του Σεπτεµβρίου. 

γ. Τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου αρχίζουν µετά τη λήξη των εξετάσεων του 
χειµερινού εξαµήνου και διαρκούν επίσης 13 εβδοµάδες. Το πρόγραµµα 
διδασκαλίας ανακοινώνεται το αργότερο στο τέλος της 1ης εβδοµάδας του 
Φεβρουαρίου.  

δ. Η Σύγκλητος καθορίζει τουλάχιστον δύο µήνες πριν την έναρξη του ακαδηµαϊκού 
έτους το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο κάθε έτους. Με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης (ΓΣ), το Τµήµα µπορεί να τροποποιήσει την απόφαση της Συγκλήτου 
ανάλογα µε τις ανάγκες του. Η σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος. 

ε. Κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους, το ΤΑΑ ορίζει µέλη Δ.Ε.Π. ως 
Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους Σπουδών (ΑΣΣ) για τους νεοεισακτέους φοιτητές. 
Έργο των συµβούλων είναι η ενηµέρωση των φοιτητών του Τµήµατος σχετικά́ µε 
ζητήµατα που αφορούν τις σπουδές τους (καθοδήγηση και παροχή́ κατευθύνσεων 
και συµβουλών). Η κατανοµή των νεοεισερχόµενων φοιτητών στους ΑΣΣ είναι 
αναλογική και ο επιµερισµός τους γίνεται µε αλφαβητική σειρά. Οι ΑΣΣ επιλέγουν 
τον τρόπο επικοινωνίας και βοήθειας των φοιτητών που τους ανατίθεται. Ο κάθε 
ΑΣΣ ανακοινώνει συγκεκριµένες ώρες συνάντησης µε τους φοιτητές. Οι φοιτητές 
επικοινωνούν µε τον/την ΑΣΣ και από κοινού καθορίζουν τον χρόνο συνάντησής 
τους.  

στ. Στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους, µε ευθύνη του Τµήµατος πραγµατοποιείται 
ενηµερωτική εκδήλωση για τους πρωτοετείς φοιτητές από́ µέλη Δ.Ε.Π. του 
Τµήµατος και το σύλλογο προπτυχιακών φοιτητών. Στη συγκεκριµένη εκδήλωση 
οι πρωτοετείς φοιτητές ενηµερώνονται από εκπροσώπους του Τµήµατος για τις 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές δραστηριότητες του Τµήµατος και για 
τις γενικότερες κτηριακές και εργαστηριακές υποδοµές αλλά και τις υπηρεσίες του 
Ιδρύµατος στις οποίες έχουν δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης (φοιτητικές 
εστίες, φοιτητική λέσχη).  

1.4 Αναπληρώσεις µαθηµάτων 
α. Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας ΓΣ των φοιτητών πρέπει να 
αναπληρώνονται. Για τον σκοπό αυτό ο φοιτητικός σύλλογος αιτείται εγγράφως 
τουλάχιστον µια εβδοµάδα νωρίτερα τον Πρόεδρο του Τµήµατος, ο οποίος 
ενηµερώνει στη συνέχεια τους διδάσκοντες για την ώρα και τον τόπο της 
εκδήλωσης και συνεργάζεται µε τους αντίστοιχους διδάσκοντες, ώστε να βρεθεί 
ώρα και αίθουσα για την αναπλήρωση της σχετικής διάλεξης.  

β. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να φροντίζουν για την  αναπλήρωση των διαλέξεων 
που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί εντός του τρέχοντος ακαδηµαϊκού εξαµήνου.  

γ. Ο χρόνος και ο τόπος της αναπλήρωσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους 
φοιτητές τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν την πραγµατοποίησή της µε ανάρτηση 
σχετικής ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο του µαθήµατος (e-class) και στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος.  

δ. Η αναπλήρωση µιας διάλεξης δεν είναι µπορεί να συµπίπτει µε άλλο µάθηµα που 
παρακολουθούν οι φοιτήτριες/τές του αντίστοιχου εξαµήνου σπουδών. Προς 
διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας η αναπλήρωση διαλέξεων ενός 
µαθήµατος θα ήταν καλό να γίνεται σε µέρα διαφορετική από αυτή που διδάσκεται 
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το µάθηµα µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα. Σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση 
δεν µπορεί να προηγείται ή να έπεται άµεσα (χωρίς την µεσολάβηση διακοπής) της 
κανονικής, βάσει του εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος 
προγραµµατισµένης διάλεξης, του µαθήµατος.  

1.5 Εγγραφή και ανανέωση εγγραφής 
Κάθε φοιτήτρια/τής πρέπει να εγγράφεται στο Τµήµα στην αρχή κάθε εξαµήνου σε 
ηµεροµηνίες που ορίζονται έγκαιρα από τη ΓΣ του Τµήµατος, η σχετική απόφαση 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία. 
Παράλληλα οι φοιτητές δηλώνουν και τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών που 
επιθυµούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριµένο εξάµηνο (δήλωση 
µαθηµάτων). Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και µαθήµατα 
άλλων εξαµήνων. Ως «ενεργοί» χαρακτηρίζονται οι φοιτήτριες/τές που στην αρχή 
κάθε εξαµήνου έχουν ολοκλήρωση τη διαδικασία τόσο της εγγραφή/επανεγγραφής  
όσο και της δήλωσης µαθηµάτων. Η ανανέωση εγγραφής και της δήλωσης των 
µαθηµάτων κάθε εξάµηνο πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος classweb 
(https://classweb.duth.gr/). 
1.6 Δήλωση µαθηµάτων 
α. Η δήλωση µαθηµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται κάθε εξάµηνο από τον ίδιο 
την/τον φοιτήτρια/τή, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των 
εργαστηριακών ασκήσεων/φροντιστηρίων, η απόκτηση δωρεάν συγγραµµάτων 
και συµµετοχή του/της στις εξετάσεις του µαθήµατος. Η/Ο φοιτήτρια/τής δηλώνει 
τα µαθήµατα του κάθε εξαµήνου σύµφωνα µε τους κανόνες που θέτει το 
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος.  

β. Η δήλωση µαθηµάτων κάθε εξάµηνο πραγµατοποιείται µέσω του συστήµατος 
classweb (https://classweb.duth.gr/). 

γ. Ο κατάλογος προσφερόµενων µαθηµάτων ανακοινώνεται το αργότερο στα µέσα 
Σεπτέµβριου για το χειµερινό και στα τέλη Ιανουάριου για το εαρινό εξάµηνο. 
Πτυχιακή εργασία µπορεί να επιλεγεί µετά το 9ο εξάµηνο φοίτησης και εφόσον 
έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 70 % των προβλεπόµενων µαθηµάτων από την αρχή 
έως το τρέχον εξάµηνο σπουδών. Η επιλογή από τις/τους φοιτήτριες/τές 
εργαστηρίου και επιβλέποντα καθηγητή γίνεται αποκλειστικά µεταξύ των 
εργαστηρίων και των µελών Δ.Ε.Π. της κατεύθυνσης εξειδίκευσης την οποία 
παρακολουθεί η/ο φοιτήτρια/τής. 

δ. Οι δηλώσεις µαθηµάτων γίνονται κατά τη 1η και 2η εβδοµάδα µαθηµάτων κάθε 
εξαµήνου, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Γραµµατείας του Τµήµατος σε κάθε 
περίοδο.  

ε. Η/O φοιτήτρια/τής που εγγράφεται σε κάποιο εξάµηνο σπουδών θεωρείται ότι 
από τη στιγµή εκείνη και εφεξής έχει την υποχρέωση να εξεταστεί επιτυχώς σε 
κάθε υποχρεωτικό µάθηµα του εξαµήνου αυτού. Στη δήλωση µπορεί να δηλώσει 
τόσα επιλεγόµενα µαθήµατα (ανάλογα µε το εξάµηνο στο οποίο βρίσκεται) ώστε 
αυτά να µην υπερβαίνουν συνολικά µαζί µε τα υποχρεωτικά́ µαθήµατα του 
εξαµήνου στο οποίο βρίσκεται, το ανώτατο σύνολο των 30 ECTS ανά εξάµηνο. 
Κάθε φοιτήτρια/τής οφείλει να προσέρχεται για εξέταση στα µαθήµατα 
(υποχρεωτικά́ και επιλογής) που έχει δηλώσει στην αρχή του εξαµήνου καθώς και 
στις εξετάσεις των αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων/φροντιστηρίων.  

στ. Οι δηλώσεις µαθηµάτων ισχύουν για το συγκεκριµένο εξάµηνο. Σηµειώνεται ότι 
η/ο φοιτήτρια/τής δικαιούται να εξεταστεί µόνο σε µάθηµα που έχει δηλώσει κατά 
την έναρξη του συγκεκριµένου εξαµήνου. Οι φοιτήτριες/τές που δεν έχουν 
υποβάλει δήλωση µαθηµάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαµήνου ή 
στις επαναληπτικές του Σεπτεµβρίου.  
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ζ. Δεν επιτρέπεται η δήλωση µαθηµάτων επόµενου διδακτικού εξαµήνου από αυτό 
που βρίσκεται η/ο φοιτήτρια/της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο φοιτητής έχει το 
δικαίωµα µε αιτιολογηµένη αίτησή του προς τη ΓΣ του Τµήµατος να ζητήσει την 
εξέταση σε µάθηµα που δεν είχε δηλώσει εγκαίρως. 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: 

1. Ιανουαρίου, για τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου. 
2. Ιουνίου, για τα µαθήµατα του εαρινού́ εξαµήνου και 
3. Σεπτεµβρίου (επαναληπτική́), για τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων.  
4. Οι επί πτυχίω φοιτητές (µετά την συµπλήρωση του πέµπτου έτους σπουδών) 
έχουν τη δυνατότητα, αφού τα δηλώσουν, να εξεταστούν και σε µαθήµατα 
άλλων εξαµήνων (τον Ιανουάριο σε µαθήµατα εαρινού και τον Ιούνιο σε 
µαθήµατα χειµερινού εξαµήνου).   

η. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι κατ’ ανώτατο όριο τρεις εβδοµάδες.  
θ. Το πρόγραµµα των εξετάσεων κάθε εξαµήνου ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα 

µήνα πριν από́ τη λήξη του εξαµήνου. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποφασιστεί 
παράταση της διδασκαλίας του εξαµήνου, γίνεται παράλληλη µετατόπισή ή 
κατάλληλη τροποποίηση-προσαρµογή του προγράµµατος εξετάσεων. Το 
πρόγραµµα της περιόδου Σεπτεµβρίου ανακοινώνεται το αργότερο στα τέλη του 
Ιουνίου.  

ι. Η ύλη των εξετάσεων (εξεταστέα ύλη) αντιστοιχεί στη διδασκαλία των 13 
εβδοµάδων και ανακοινώνεται από́ το διδάσκοντα στην έναρξη του µαθήµατος. 
Στην έναρξη του εξαµήνου προσδιορίζεται και ο τρόπος εξέτασης (γραπτές, 
προφορικές, πρόοδοι, τεστ κατά́ τη διάρκεια του εξαµήνου, εργασίες κ.λπ.) από 
τον διδάσκοντα. Αυτές οι πληροφορίες περιέχονται στο περίγραµµα µαθήµατος 
και πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.  

ια. Η/Ο φοιτήτρια/τής κατά την προσέλευση του/της στις εξετάσεις αξιολόγησης των 
µαθηµάτων οφείλει να φέρει µαζί του/της την φοιτητική του/της ταυτότητα. 
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και 
οι φοιτητές οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των επιτηρητών. 

ιβ. Επιβάλλεται η συµπλήρωση των στοιχείων του/της φοιτητή/τρια 
(ονοµατεπώνυµο, ΑΜ, υπογραφή) πριν την αποµάκρυνσή του/της από την 
αίθουσα εξέτασης.  

ιγ. Η βαθµολογία των µαθηµάτων πρέπει να κατατίθεται στη Γραµµατεία το 
συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός είκοσι ηµερών µετά το τέλος της 
εξεταστικής περιόδου. Ο έλεγχος της τήρησης αυτής της διάταξης είναι 
αρµοδιότητα της Γραµµατείας.  

ιδ. Η βαθµολογία των πτυχιακών εργασιών κατατίθεται µέχρι 3 εβδοµάδες µετά την 
εξέτασή της.  

ιε. Η/Ο φοιτήτρια/τής έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί από το διδάσκοντα για τον 
τρόπο βαθµολόγησης του γραπτού του/της, ανεξάρτητα από́ το είδος της 
εξέτασης.  

ιστ. Αλλαγές µετά την κατάθεση της βαθµολογίας δεν επιτρέπονται παρά µόνον 
ύστερα από έγγραφη αιτιολόγηση του διδάσκοντος. Η αιτιολόγηση πρέπει να 
γίνεται σε αποκλειστική́ προθεσµία 20 ηµέρων από́ την κατάθεση της 
βαθµολογίας και το σχετικό έγγραφο διαβάζεται προς ενηµέρωση στη ΓΣ του 
Τµήµατος.  

ιζ. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό µάθηµα, ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος 
να το παρακολουθήσει εκ νέου και να εξεταστεί σύµφωνα µε τις νέες ισχύουσες 
κατά περίπτωση πιθανές µεταβολές (π.χ., στην ύλη ή στα ECTS).  
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ιη. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα µάθηµα, εξετάζεται 
ύστερα από αίτησή του από τριµελή επιτροπή καθηγητών οι οποίοι έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείµενο και ορίζονται µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος.  

ιθ. Το διδακτικό έργο αξιολογείται κάθε εξάµηνο ανώνυµα µε τη χρήση ειδικά 
διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων. Η αξιολόγηση γίνεται σε κάθε µάθηµα 
µεταξύ́ 8ης και 11ης  εβδοµάδας διδασκαλίας το διάστηµα ορίζεται µε απόφαση ΓΣ.  

1.7 Δήλωση συγγραµµάτων 

α. Οι δηλώσεις των συγγραµµάτων για όλα τα µαθήµατα γίνονται µέσω της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Συγγραµµάτων 
«ΕΥΔΟΞΟΣ» (https://eudoxus.gr/Announcements.aspx). Η προθεσµία 
δηλώσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το διάστηµα που ανακοινώνεται από́ την 
υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ».  

β. Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα συγγράµµατα που θα προµηθευτούν, είναι 
απαραίτητο να έχουν λογαριασµό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεµατικής του 
Δ.Π.Θ. Τον λογαριασµό αυτό τον παραλαµβάνει κάθε φοιτήτρια/τής κατά την 
εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών από το Τµήµα. Περισσότερες πληροφορίες 
στη σχετική́ ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.  

1.8 Αναστολή φοίτησης 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε αίτησή τους προς τη ΓΣ του 
Τµήµατος (διαµέσου της Γραµµατείας του Τµήµατος), τις σπουδές τους για όσα 
εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, επιθυµούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο 
αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό 
πρόγραµµα σπουδών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το ακριβές διάστηµα 
αναστολής. Τα εξάµηνα αυτά δεν προσµετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν 
τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των σπουδών τους. 
Μετά τη λήξη της διακοπής οι φοιτητές επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο 
Τµήµα. 

1.9 Διαγραφή 
Η/Ο φοιτήτρια/τής έχει δικαίωµα διαγραφής από το Τµήµα µετά από έγγραφη αίτησή 
του στη Γραµµατεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα:  
 

• Έντυπο αίτησης Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραµµατεία)  
• Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία και από την Βιβλιοθήκη του Τµήµατός του 
ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεµότητα.  

• Πάσο, Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται 
στη Γραµµατεία.  

1.10 Κλίµακα βαθµολόγησης 
Η επίδοση των φοιτητών στα µαθήµατα βαθµολογείται στην κλίµακα 0-10, µε άριστα 
το 10 και ελάχιστο βαθµό επιτυχίας το 5. Οι βαθµοί δίνονται µε διαβαθµίσεις της µισής 
µονάδας. Ο βαθµός του πτυχίου υπολογίζεται µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ως 
σταθµισµένος µέσος όρος του βαθµού αξιολόγησης όλων των µαθηµάτων 
συµπεριλαµβανοµένου και του βαθµού της πτυχιακής εργασίας η οποία µε  βάση τις 
µονάδες ECTS ισοδυναµεί µε 6 µαθήµατα. 
 
Η κλίµακα χαρακτηρισµού του είναι:  
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8,50 – 10   : «Άριστα» 
6,50 – 8,49   : «Λίαν Καλώς» 
5,00 – 6,49   : «Καλώς» 
0,0 – 4,99   : «Ανεπιτυχώς» 

 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης πτυχιούχος 
καθίσταται ο φοιτητής, όταν έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα 
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών και έχει ολοκληρώσει και υποστηρίξει µε 
επιτυχία την πτυχιακή του εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι 300 πιστωτικές µονάδες 
(ECTS). Αναλυτικότερα: 
Για τη λήψη του πτυχίου, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

- Παρακολούθηση και λήψη προβιβάσιµου βαθµού σε πενήντα τέσσερα (54) 
εξαµηνιαία µαθήµατα. 

- Επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. 
- Εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής εξέταση Πτυχιακής εργασίας.  

Για την επιτυχή παρακολούθηση ενός µαθήµατος η βαθµολογία πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 5,0 και όλα τα µαθήµατα υπολογίζονται στον βαθµό́ πτυχίου.  

1.11 Επανεξέταση 

Επανεξέταση φοιτητή είναι δυνατή σύµφωνα µε την κείµενη κάθε φορά νοµοθεσία. Ο 
φοιτητής συµπληρώνει την απαιτούµενη αίτηση και την καταθέτει στη Γραµµατεία. 

1.12 Βελτίωση βαθµού 

Οι φοιτητές µπορούν να βάζουν βαθµολογική ρήτρα, προκειµένου να ισχύσει ο 
βαθµός τους, αλλά επαφίεται στον εκάστοτε διδάσκοντα εάν θα την κάνει δεκτή ή όχι.  

1.13 Αναγνωρίσεις µαθηµάτων 
Φοιτήτρια/τής που επιθυµεί να της/του αναγνωριστούν µαθήµατα που έχει περάσει 
σε προηγούµενο Τµήµα που έχει φοιτήσει υποβάλει προς τη ΓΣ του Τµήµατος τα εξής:  
 
α. Αίτηση όπου θα αναφέρονται οι τίτλοι των µαθηµάτων του Τµήµατος 
προέλευσης (όχι µεταπτυχιακού) που επιθυµούν να τύχουν αναγνώρισης και τα 
οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα µαθήµατα του Τµήµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (~80% κάλυψη της ύλης).  

β. Επικυρωµένο οδηγό σπουδών του Τµήµατος προέλευσης, στον οποίο θα 
περιλαµβάνονται τα περιγράµµατα των µαθηµάτων για τα οποία αιτούνται να 
λάβουν αναγνώρισης από το Τµήµα.  

γ. Επικυρωµένη αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων του Τµήµατος προέλευσης. 
 
Η ΓΣ µε βάση εισήγηση µέλους Δ.Ε.Π. του ΤΑΑ που διδάσκει το σχετικό µάθηµα 
αποφαίνεται στο αίτηµα σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο από δύο µήνες από την υποβολή 
της αίτησης και η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. 
 
Μαθήµατα που έχει περάσει ο φοιτητής στη διάρκεια των σπουδών του στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Erasmus αναγνωρίζονται αυτοµάτως χωρίς να απαιτείται να 
υπάρχει κάλυψη της ύλης σε οποιοδήποτε ποσοστό. Βασική προϋπόθεση ότι έχουν 
τηρηθεί όλες οι διαδικασίες αντιστοίχισης κατά την προετοιµασία του learning 
agreement µε γραπτή γνωµοδότηση του καθηγητή που διδάσκει τα σχετικά µαθήµατα  
στο ΤΑΑ (σηµειώνεται ότι η γνωµοδότηση του διδάσκοντα καθηγητή έχει δεσµευτικό 
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χαρακτήρα για την οριστικοποίηση του learning agreement). Η βαθµολογία των 
µαθηµάτων που επέτυχε ο φοιτητής στο εξωτερικό αντιστοιχίζεται µε το ελληνικό 
βαθµολογικό σύστηµα και καταχωρίζεται στο classweb. 
1.14 Ακαδηµαϊκή ταυτότητα-πάσο 

Για τη χορήγηση Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας µε ενσωµατωµένο Δελτίο Φοιτητικού 
Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), οι φοιτήτριες/τές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο 
δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr/. Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η 
αίτηση από τη Γραµµατεία, µπορούν οι φοιτήτριες/τές να παραλαµβάνουν το δελτίο 
ειδικού εισιτηρίου (πάσο) από συγκεκριµένο σηµείο παράδοσης, το οποίο θα έχουν 
επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιµες εδώ: 

 https://academicid.minedu.gov.gr/FacultyMemberAcademicIDReceival.  

1.15 Πιστοποιητικά 
Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά πραγµατοποιούνται µέσω του συστήµατος classweb. 
Μέσω του ίδιου συστήµατος, ο φοιτητής µπορεί να παρακολουθεί την καρτέλα του και 
κατά συνέπεια την πρόοδό του. O φοιτητής προσέρχεται στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος, εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών, προκειµένου να 
παραλάβει τα πιστοποιητικά. Οι ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών είναι αναρτηµένες 
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και στο πίνακα ανακοινώσεων της Γραµµατείας.  
 
Η Γραµµατεία του Τµήµατος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:  
- Πιστοποιητικό φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόµενος είναι ενεργός 
φοιτητής.  

- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.  
- Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, για όσους ενδιαφερόµενους έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράµµατος Σπουδών, αλλά δεν τους έχει 
απονεµηθεί το πτυχίο.  

- Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά που αφορούν αποφοιτήρια (διαγραφές) και 
αναστολή σπουδών. 

1.16 Παράρτηµα διπλώµατος 
Το  ΤΑΑ από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 χορηγεί στις/στους πτυχιούχους 
φοιτήτριες/τές του Παράρτηµα Διπλώµατος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Το Παράρτηµα Διπλώµατος είναι επεξηγηµατικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά 
τον επίσηµο τίτλο σπουδών, αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και ακολουθεί το υπόδειγµα 
που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η 
UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήµατος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα 
στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδηµαϊκή́ και 
επαγγελµατική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά 
κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε, για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υποβάθρου, 
του περιεχοµένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε 
επιτυχία από́ το άτοµο που αναγράφεται ονοµαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στο 
οποίο επισυνάπτεται αυτό́ το Παράρτηµα.  

Το Παράρτηµα Διπλώµατος του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθεί το 
υπόδειγµα Παραρτήµατος Διπλώµατος του Ιδρύµατος.  
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1.17 Παιδαγωγική επάρκεια 
Το ΤΑΑ επί του παρόντος δεν χορηγεί παιδαγωγική επάρκεια 
1.18 Ολοκλήρωση Σπουδών-ανακήρυξη πτυχιούχων 

Η/Ο φοιτήτρια/τής ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και του/της απονέµεται ο τίτλος 
σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα που προβλέπονται από το 
Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος και την πτυχιακή εργασία και συγκεντρώσει τον 
απαιτούµενο αριθµό́ πιστωτικών µονάδων. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 
οι φοιτητές κάνουν αίτηση για την Ορκωµοσία τους στη Γραµµατεία σε διάστηµα που 
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, καταθέτοντας τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση (χορηγείται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος)  
2. Κατάθεση ακαδηµαϊκής φοιτητικής ταυτότητας  

Επίσης, δηλώνουν στη Γραµµατεία εάν επιθυµούν να δώσουν θρησκευτικό́ ή 
πολιτικό́ όρκο. Το ΤΑΑ πραγµατοποιεί τουλάχιστον δύο ορκωµοσίες τον χρόνο (µια 
µετά την εξεταστική Ιουνίου και µία µετά την εξεταστική Σεπτεµβρίου).  

1.19 Οδηγός Σπουδών 
Το ΤΑΑ οφείλει να επικαιροποιεί ετήσια τον Οδηγό Σπουδών όπου περιέχονται 
αναλυτικά το Πρόγραµµα Σπουδών, τα επί µέρους µαθήµατα για την λήψη πτυχίου, 
τα µαθησιακά αποτελέσµατα του πτυχίου και κάθε µαθήµατος καθώς και άλλες 
χρήσιµες πληροφορίες. Ο Οδηγός Σπουδών αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 
του Τµήµατος και εφόσον είναι έντυπος διατίθεται στους πρωτοετείς φοιτητές στην 
αρχή του ακαδηµαϊκού έτους. 
1.20 Λοιπές διατάξεις 

Τις ηµέρες που υπάρχουν προγραµµατισµένες Συνελεύσεις του Τµήµατος και κατά το 
διάστηµα 11.00-14.00 δεν πραγµατοποιούνται µαθήµατα και αναπληρώσεις 
µαθηµάτων από́ µέλη Δ.Ε.Π. που είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης.  

H επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που παρέχεται από το ΤΑΑ, 
οδηγεί στην απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού 
επιπέδου (Integrated Master) στην ειδικότητα του Τµήµατος, επιπέδου 7 του Εθνικού 
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

2. Θέµατα Προγράµµατος Σπουδών 
2.1 ECTS 
Όλα τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών αντιστοιχούν σε πιστωτικές µονάδες 
ECTS που αντανακλούν τη σχετική βαρύτητα (και το φόρτο εργασίας) των διαφόρων 
µαθηµάτων. 

Για τη λήψη πτυχίου, ο φοιτητής εξετάζεται σε 54 µαθήµατα και στην Πτυχιακή 
εργασία ενώ το άθροισµα των αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων είναι 300 ECTS 
(Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων) συνολικά. 
Ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος σπουδών ισοδυναµεί µε 60 µονάδες ECTS και ένα 
πλήρες εξάµηνο µε 30. Στο ΤΑΑ κάθε πιστωτική µονάδα ECTS ισοδυναµεί µε 25 ώρες 
φόρτου εργασίας.  
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2.2 Κατηγορίες µαθηµάτων 
Το Τµήµα περιλαµβάνει στο πρόγραµµα σπουδών του τις ακόλουθες κατηγορίες 
µαθηµάτων: 
 
• Μαθήµατα Υποβάθρου: Τα µαθήµατα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται 
άµεσα στην επιστήµη που θεραπεύει το Πρόγραµµα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν 
αναγκαία προϋπάρχουσα επιστηµονική γνώση για να µπορέσει κάποιος να 
αντιληφθεί θέµατα άµεσα εντασσόµενα σ' αυτήν 

• Μαθήµατα Επιστηµονικής Περιοχής: Πρόκειται για τα µαθήµατα εκείνα που 
αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άµεσα στο επιστηµονικό 
αντικείµενο του Προγράµµατος Σπουδών. 

• Μαθήµατα Γενικών Γνώσεων: Μαθήµατα που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα 
µε το επιστηµονικό αντικείµενο του Προγράµµατος Σπουδών, αλλά στοχεύουν 
στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήµονα και πολίτη. 

2.3 Δοµή Προγράµµατος Σπουδών 
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει 54 
µαθήµατα (6 µαθήµατα ανά εξάµηνο Χ 5 µονάδες ECTS = 30 µονάδες ECTS / ανά 
εξάµηνο, δηλαδή 300 ECTS µονάδες συνολικά). 
 
Από αυτά, τα 30 είναι µαθήµατα κορµού, διδάσκονται στα πέντε πρώτα εξάµηνα 
σπουδών. Από αυτά τα µαθήµατα, τα 20 είναι υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού, τα 6 
είναι µαθήµατα ελεύθερης επιλογής και 4 µαθήµατα αφορούν στη ξένη γλώσσα. Τα 
υπόλοιπα 24 είναι µαθήµατα που οδηγούν στην απόκτηση Ειδίκευσης/κατεύθυνσης, 
και περιλαµβάνουν 16 υποχρεωτικά µαθήµατα Ειδίκευσης, 8 µαθήµατα επιλογής 
παράλληλα οι φοιτητές συµµετέχουν στην Πρακτική́ Άσκηση και εκπονούν την 
Πτυχιακή εργασία. 
2.4 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών  

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών κατανέµει τα µαθήµατα (υποχρεωτικά και 
επιλογής) σε µαθήµατα κορµού και µαθήµατα Κατευθύνσεων.  

Κωδικός  
Μαθήµατος                      Μαθήµατα  

1ο Εξάµηνο 
B0001  Εισαγωγή στη Γεωπονία 
B0002  Μαθηµατικά  

B0010  Ανατοµία & Μορφολογία Φυτών  

B0006  Πολιτική Οικονοµία  

B0008  Ξένη Γλώσσα I  

2ο Εξάµηνο 
B0009  Οργανική Χηµεία  

B0027  Γενική Οικολογία  

B0013  Φυσιολογία Φυτών  

B0015  Ξένη Γλώσσα II  

3ο Εξάµηνο 
B0016  Γενική Βιοχηµεία  

B0017  Γενική Εδαφολογία  

B0020  Συστηµατική Βοτανική  

B0019  Στατιστική  
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B0022  Ξένη Γλώσσα III  

4ο Εξάµηνο 
B0023  Γενική Γεωργία  

B0025  Γενική Γεωργική Εντοµολογία & Ζωολογία  

B0012  Γενετική  

B0035  Γεωργική Οικονοµία  

B0029  Ξένη Γλώσσα IV  

5ο Εξάµηνο 
B0030  Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρµακολογία  

B0031  Γεωργική Μικροβιολογία  

B0024  Γενική Φυτοπαθολογία  

B0034  Γεωργικός Πειραµατισµός  

B0028  Γενική Δενδροκοµία  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α 
B0003  Φυσική  

B0040 Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι 
B0004  Ανόργανη Χηµεία  

B1005  Ανατοµία- Φυσιολογία Ζώων  

B1006  Γεωργική Μετεωρολογία  

B1003  Μοριακή Βιολογία  
B0041 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙI 
B0042 Γενική Ζωολογία 
B1002  Γεωργικά Μηχανήµατα  

B0018 Γενική Ζωοτεχνία 
B1007  Εισαγωγή στη Διατροφή 
B0021  Γεωργική Υδραυλική  

B1001  Πληθυσµιακή και Ποσοτική Γενετική 

B0033  Ανθοκοµία  

B0005 Αγροτική Κοινωνιολογία 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β 

Β1006 Γεωργική Μετεωρολογία 
Β1003 Μοριακή Βιολογία 
Β0041  Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ 
Β0021 Γεωργική Υδραυλική 
Β1008 Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

Κατεύθυνση Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
AGRON0001  Βελτίωση Φυτών  

AGRON0002  Ειδική Δενδροκοµία (Φυλλοβόλα)  

AGRON1021 Λαχανοκοµία  

AGRON0005  Ζιζανιολογία  

AGRON0007  Ειδική Δενδροκοµία (Αειθαλή)  

AGRON0008  Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)  

AGRON0009  Εχθροί Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Λαχανοκοµικών  

AGRON0020  Ασθένειες Δενδρωδών και Αµπέλου  

AGRON0011  Ειδική Γεωργία (Βιοµηχανικά Φυτά)  

AGRON0014  Αµπελουργία  

AGRON0013  Οικοτοξικολογία  

AGRON0010  Ασθένειες Λαχανοκοµικών και Καλλωπιστικών Φυτών  
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AGRON0016  Γεωργική Φαρµακολογία  

AGRON0017  Εχθροί Δενδρωδών και Αµπέλου  

AGRON0019  Μοριακή Βελτίωση Φυτών 
AGRON1003  Γεωργία και Περιβάλλον  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α 
ECO0007  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων 
ECO0019  Οικονοµία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
AGRON1004  Αρωµατικά Φυτά και Αιθέρια Έλαια 
AGRON1011  Ακαρεολογία-Νηµατοδωλογία 
AGRON1002  Παραγωγή-Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
AGRON1001 Ολοκληρωµένη προστασία Καλλιεργειών-Πιστοποίηση Προϊόντων 
AGRON0003  Ειδική Λαχανοκοµία 
AGRON1022 Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Φυτών Μικροοργανισµών 
AGRON1024 Σηροτροφία 
AGRON1019 Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών 
AGRON1014 Θρέψη Φυτού-Λιπάσµατα 
AGRON1018 Θερµοκήπια-Αυτοµατισµοί 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β 
AGRON1013  Γεωργία και Ρύπανση Υδάτινων Οικοσυστηµάτων  

AGRON1009  Εχθροί Αποθηκευµένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονοµικής Σηµασίας  

ECO0003  Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων  

AGRON1010  Ψεκαστικά Μηχανήµατα  

AGRON0004  Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωµένης Αντιµετώπισης Εχθρών των 
Καλλιεργειών  AGRON1020  Λειµώνες-Βοσκές-Διαχείριση Βοσκοτόπων  

AGRON0006  Γονιµότητα Εδαφών-Λιπάσµατα  

AGRON0012  Αρχιτεκτονική Κήπων  

ECO0015  Οικονοµική των Μεταποιητικών Αγρο-διατροφικών Επιχειρήσεων  

AGRON1023 Μελισσοκοµία 
ECO0006 Γεωργική Λογιστική & Εκτιµητική 
AGRON0015 Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 

 
Κατεύθυνση Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
FOOD0001  Χηµεία Τροφίµων  

FOOD0003  Μηχανική Τροφίµων  

FOOD1008 Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης 

FOOD0005  Μικροβιολογία Τροφίµων  

FOOD0006  Βιοχηµεία Τροφίµων  

FOOD1006 Ανάλυση Τροφίµων 

FOOD0008  Αρχές και Μέθοδοι Επεξεργασίας Τροφίµων  

FOOD1001  Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Φυτών και Μικροοργανισµών 
FOOD1007 Υγιεινή Γεωργικών Βιοµηχανιών 
AGRON1009 Εχθροί Αποθηκευµένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονοµικής Σηµασίας  

ECO0011  Αγροτική Πολιτική  

FOOD0014  Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Βιοµηχανιών  

FOOD0015  Οινολογία - Οινοπνευµατώδη Ποτά  

FOOD0016  Υγιεινή Τροφίµων  

FOOD0017  Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων  

AGRON1004 Αρωµατικά φυτά & Αιθέρια έλαια 
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α 
ECO0007  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων 
AGRON0008  Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)  

ECO0009  Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

FOOD0009 Μικροβιολογία Γάλακτος 
AGRON1024 Σηροτροφία 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β 
FOOD1004  Βιοτεχνολογία Τροφίµων 
AGRON0011  Ειδική Γεωργία (Βιοµηχανικά Φυτά)  

ECO0002  Εφαρµοσµένη Οικονοµική Στατιστική  

FOOD0018 Συσκευασία Τροφίµων 
FOOD0002 Φυσικοχηµεία Τροφίµων 
AGRON1023 Μελισσοκοµία 
ECO0006 Γεωργική Λογιστική και Εκτιµητική 

 
 

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ECO0011 Αγροτική Πολιτική 
ECO0002  Εφαρµοσµένη Οικονοµική Στατιστική 
ECO0004  Μακροοικονοµική Ανάλυση 
ECO0005  Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονοµικής Ανάλυσης  
ECO0012 Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία 
ECO0007  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων  
ECO0008  Αγροτικός Συνεργατισµός  
ECO0009  Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  
ECO1008  Γραµµικός Προγραµµατισµός  
ECO0006 Γεωργική Λογιστική & Εκτιµητική 
ECO0014  Μέθοδοι Γεωργοοικονοµικής Έρευνας και Έρευνας Αγοράς  
ECO0015  Οικονοµική των Μεταποιητικών Αγρο-διατροφικών Επιχειρήσεων  
ECO0016  Διεθνές Εµπόριο Γεωργικών Προϊόντων  
ECO0017  Συµπεριφορά Καταναλωτού 
ECO0018  Αγροτική Οικονοµική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική  
ECO0019  Οικονοµία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Α 
ECO0010  Αξιολόγηση Επενδύσεων-Αγροτική Χρηµατοδότηση  
ECO1003  Ειδικά Κεφάλαια Επιχειρησιακής Έρευνας  
ECO1006  Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού  
ECO1007  Αριστοποίηση της Γεωργικής Παραγωγής  
AGRON0008  Ειδική Γεωργία (Σιτηρά, Ψυχανθή, Χορτοδοτικά)  
FOOD0017  Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων  

AGRON1024 Σηροτροφία 
ECO0001 Γεωργική Εκπαίδευση 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Β 
EC01015 Γεωργικό Δίκαιο 
ECO0003  Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων  
ECO0013  Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση  
ECO1009  Οικονοµική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης  
B1011 Μικροοικονοµία 
AGRON1009 Εχθροί Αποθηκευµένων Προϊόντων και Εχθροί Υγειονοµικής Σηµασίας 
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FOOD0018 Συσκευασία Τροφίµων 
AGRON1023 Μελισσοκοµία 
ECO1016 Ειδικά Θέµατα Γεωργικών Εφαρµογών 

 
2.5 Προαπαιτούµενα µαθήµατα 
Στο ΤΑΑ δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα µαθήµατα. 
2.6 Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών 
Μία από τις προϋποθέσεις για την λήψη του πτυχίου από ένα φοιτητή είναι η επιτυχής 
εξέταση του σε µία (1) από τις δύο (2) ξένες γλώσσες που περιλαµβάνονται στο 
Πρόγραµµα Σπουδών. Οι ξένες γλώσσες, Αγγλική και Γαλλική, διδάσκονται και 
εξετάζονται υποχρεωτικά από το πρώτο µέχρι το τέταρτο εξάµηνο σπουδών. Σκοπός 
του µαθήµατος της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας είναι η εξάσκηση των φοιτητών 
στην κατανόηση και απόδοση γραπτού και προφορικού λόγου και η παράλληλη 
άσκησή τους στα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα της γλώσσας, µε απώτερο 
στόχο τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών µε την ξένη βιβλιογραφία. 
α. Η διδασκαλία ξένων γλωσσών διεξάγεται σε δίωρα εβδοµαδιαία µαθήµατα. 
β. Πτυχιούχοι της Αγγλικής ή Γαλλικής Φιλολογίας απαλλάσσονται από την εξέταση 
της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε όλα τα εξάµηνα. 

γ. Κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα οι φοιτητές ασκούνται: 
i. σε ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης, φωνητικής ακουστικής, 

ii. στη σύνταξη εκθέσεων, παραγράφων, περιλήψεων, διαφηµίσεων, 
µηνυµάτων, οµιλιών, επιστολών διαφόρων τύπων, 

iii. σε επεξεργασία αυθεντικών κειµένων - λογοτεχνικών, επιστηµονικών - 
άρθρων από εφηµερίδες και περιοδικά κλπ. 

δ. Κατά το 3ο και 4ο εξάµηνο διδάσκονται ειδικά κείµενα ορολογίας που 
άπτονται του αντικειµένου τους, µε σκοπό να βοηθηθούν οι φοιτητές στη µελέτη 
της ξένης βιβλιογραφίας κατά το µετέπειτα τους έργο. 

2.7 Πτυχιακή εργασία 
Ο κανονισµός εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας αναλύεται στο Παράρτηµα Ι του 
παρόντος κανονισµού. 
2.8 Επιλογή και αλλαγή Κατεύθυνσης 
Οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση στο τέλος του 5ου εξαµήνου σπουδών. Οι φοιτητές 
ενηµερώνονται σχετικά µε αντικείµενο σπουδών των διαφορετικών κατευθύνσεων 
του ΤΑΑ από τους ΑΣΣ και κατά τις ενηµερωτικές εκδηλώσεις του Τµήµατος. Αλλαγή 
κατεύθυνσης επιτρέπεται, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του ενδιαφεροµένου προς 
τη ΓΣ του Τµήµατος, µέχρι το τέλος του 6ου εξαµήνου σπουδών. 
2.9 Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου 

Ο ελάχιστος αριθµός των πιστωτικών µονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη 
του πτυχίου του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζεται στις 300 µε βάση το τι 
ισχύει διεθνώς για πενταετή προγράµµατα σπουδών.  

2.10 Αναθεώρηση Προγράµµατος Σπουδών 
Η αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
γίνεται µε βάση τα πορίσµατα της εξωτερικής και της ετήσιας εσωτερικής 
αξιολόγησης. 
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Άρθρο 2: Επιτροπές Τµήµατος 

Με εισήγηση της/του Προέδρου του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τµήµατος και µε βάση την ιεράρχηση των στόχων, 
συγκροτηθήκαν επιτροπές του Τµήµατος και ορίστηκαν υπεύθυνοι δράσεων. Όλες οι 
επιτροπές έχουν διετή διάρκεια θητείας µε δυνατότητα ανανέωσης. 

Επιτροπές του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης µε τις αρµοδιότητες τους  

1. Επιτροπή Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών  

• Αξιολόγηση ισχύοντος Προγράµµατος 
• Συγκριτική ανάλυση µε αλλά ελληνικά και µε διεθνή προπτυχιακά 
προγράµµατα σπουδών  

• Ετοιµασία πρότασης ενδεχοµένης αναθεώρησης Προγράµµατος  
• Την επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος  

2. Επιτροπή Προγράµµατος ERASMUS+  

• Εποπτεία και συντονισµός των διµερών συµφωνιών κινητικότητας φοιτητών 
και διδασκόντων  

• Συντονισµός φοιτητικής κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση 
(προετοιµασία και ανάρτηση υλικού́ προκηρύξεων, σύνταξη πρακτικών 
επιλογής φοιτητών, συµπλήρωση συµφωνιών σπουδών και λοιπών εγγραφών, 
ανεύρεση φορέων απασχόλησης για πρακτική άσκηση)  

• Σύνταξη πιστοποιητικών αναγνώρισης σπουδών 
• Οργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων για φοιτητές και µέλη Δ.Ε.Π.  

3. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης  

• Κατάρτιση & αναµόρφωση του προγράµµατος & εποπτεία υλοποίησης του  
• Εισήγηση για διαµόρφωση κριτηρίων, προκειµένου να συµµετάσχουν οι 
φοιτητές σε Πρακτική́ Άσκηση µέσω ΕΣΠΑ  

• Επιλογή φοιτητών για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης µέσω ΕΣΠΑ  
• Συνεργασίες και συντονισµός των διδασκόντων και εποπτών του 
προγράµµατος 

• Ανεύρεση δυνητικών φορέων απασχόλησης των φοιτητών στα πλαίσια του 
προγράµµατος πρακτική άσκησης 

4. Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 

• Συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών λειτουργίας του Τµήµατος 
• Ανάλυση των δεδοµένων 
• Συµπλήρωση πινάκων ΜΟΔΙΠ 
• Συγγραφή των εκθέσεων 

Σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. Δ.Π.Θ./ΣΥΓΚ/40422/1553/04-04-2019 απόφαση της 
Συγκλήτου, από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, το ΤΑΑ έχει υιοθετήσει τον Θεσµό 
του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου Σπουδών. Ο κανονισµός του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου 
Σπουδών του Τµήµατος αποτελεί το Παράρτηµα VIII του παρόντος Κανονισµού.  
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 Άρθρο 3: Αξιολόγηση Μαθηµάτων ΠΠΣ 
Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου του κάθε εξαµήνου 
µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) της ΜΟΔΙΠ, σύµφωνα µε την µε αριθ. 
πρωτ.  Δ.Π.Θ./ΣΥΓΚ/14638/742/12-12-2017 απόφαση της Συγκλήτου, η περίοδος της 
αξιολόγησης διαρκεί από την 8η έως και την 11η εβδοµάδα του εν λόγω εξαµήνου για 
όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα. Η ΟΜΕΑ των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων µεριµνά για 
την οργάνωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης του κάθε µαθήµατος µε 
στόχο τη µεγιστοποίηση της συµµετοχής των φοιτητριών/τών.  
 
Η ΟΜΕΑ του Τµήµατος, µετά τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, µελετά τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και εισηγείται γραπτά στη ΓΣ βελτιωτικές ενέργειες 
που προκύπτουν ως ανάγκη από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του 
διδακτικού προσωπικού. Η εισήγηση της ΟΜΕΑ επισυνάπτεται ως Παράρτηµα στο 
Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Απόσπασµα Πρακτικού που αφορά τη συζήτηση 
των αποτελεσµάτων αξιολόγησης αποστέλλεται στη ΜΟΔΙΠ του Δ.Π.Θ., το αργότερο 
έναν µήνα µετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όπου συζητήθηκε το θέµα. 

Άρθρο 4: Κανονισµός Εξετάσεων-λογοκλοπή 
4.1 Κανονισµός Εξετάσεων  
Ο κανονισµός των εξετάσεων του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αναλύεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Κανονισµού. 

4.2 Λογοκλοπή 

1. Λογοκλοπή θεωρείται α) η αντιγραφή ή η χρησιµοποίηση ολόκληρης ή µέρους 
εργασίας άλλου/ης συγγραφέα, δηµοσιευµένης ή µη, χωρίς τη δέουσα αναφορά, 
όπως ορίζεται από τα διεθνή συστήµατα τεκµηρίωσης β) η επανάληψη µέρους 
εργασίας η οποία έχει κατατεθεί από́ την/τον υποψήφια/ο στο παρελθόν στο ίδιο 
ή σε άλλο µάθηµα και έχει αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να προσδιοριστεί και να 
γνωστοποιηθεί ρητώς, και γ) η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκµηρίωσης χωρίς 
σχετική́ αναφορά.  

2. Οι φοιτήτριες/τές αναλαµβάνουν την ευθύνη να µην υποπέσουν στο παράπτωµα 
της λογοκλοπής. Εφόσον διαπιστωθεί λογοκλοπή κινούνται οι προβλεπόµενες 
πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισµό του Ιδρύµατος.  

3. Οι εργασίες υπόκεινται και σε ηλεκτρονικό έλεγχο λογοκλοπής από τον/τη 
διδάσκοντα/ουσα.  

4. Κάθε εργασία που κατατίθεται, προπτυχιακή ή µεταπτυχιακή ή διδακτορική, 
συνοδεύεται µε την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση, η οποία επισυνάπτεται στο 
τελικό κείµενο πριν από τη σελίδα περιεχοµένων της εργασίας:  

"Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή 
παραπέµψει σε αυτή, ρητά και συγκεκριµένα, όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα 
χρήση δεδοµένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές µεταφέρονται επακριβώς 
(στο πρωτότυπο ή µεταφρασµένες) είτε παραφρασµένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή 
η εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά ειδικά για την συγκεκριµένη έρευνα 
ή το συγκεκριµένο µάθηµα/σεµινάριο/πρόγραµµα σπουδών". 

5. Οποιαδήποτε εργασία φοιτήτριας/τή είναι προϊόν λογοκλοπής απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, το θέµα δύναται να παραπεµφθεί προς συζήτηση και λήψη σχετικής 
απόφασης από τη ΓΣ, η οποία εφόσον κρίνει µπορεί να παραπέµψει το θέµα στον 
αρµόδιο Αντιπρύτανη ακαδηµαϊκών θεµάτων.  
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6. Φοιτητές για τους οποίους έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής κύρωσης, δεν 
αποκτούν το πτυχίο τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι µέλος Δ.Ε.Π. έχει διαπράξει λογοκλοπή, 
παραπέµπεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος στην Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 5: Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών και φοιτητριών του Τµήµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) είναι υποχρεωτική́ 
και ενταγµένη στο πρόγραµµα σπουδών από την έναρξη της λειτουργίας του. Είναι 
δίµηνης διάρκειας και διεξάγεται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 4ου προς το 
5ο έτος σπουδών κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η διαδικασία επιλογής των 
φοιτητών, οι φορείς της πρακτικής άσκησης καθώς και τα υπόλοιπα θέµατα σχετικά 
µε την υλοποίηση της πρακτικής αναφέρονται λεπτοµερώς στον Κανονισµό για την 
Πρακτική Άσκηση που είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
(https://agro.duth.gr/students/πρακτική-άσκηση/) και  

(https://agro.duth.gr/wp-content/uploads/2019/05/2019-2022.pdf).  

Άρθρο 6: Προσωπικό, Διδασκαλία, Επικοινωνία µε φοιτητές  

Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους του 
Τµήµατος και προσφέρουν ώρες διδασκαλίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από́ τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στο διδακτικό τους έργο εµπίπτει επίσης η διόρθωση 
εργασιών, που εκπονούνται στο πλαίσιο προπτυχιακών µαθήµατων, καθώς και η 
επίβλεψη διπλωµατικών µεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και 
µεταδιδακτορικών ερευνητικών εργασιών. Επιπλέον, συµµετέχουν στις διαφορές 
επιτροπές του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου, συµβάλλοντας ενεργά στην 
εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική́ δραστηριότητά τους. Παράλληλα ορίζονται 
ως µέλη εισηγητικών επιτροπών του Τµήµατος, του Πανεπιστηµίου ή άλλου Α.Ε.Ι.  

Οι εκπαιδευτικές άδειες λαµβάνονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία από τη ΓΣ 
του Τµήµατος µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του. Επιπλέον, για κάθε µέλος Δ.Ε.Π. 
που βρίσκεται σε άδεια ορίζεται αναπληρωτής του για τη διεκπεραίωση του 
διδακτικού και διοικητικού του έργου.  

Τα καθήκοντα των Διδασκόντων βάσει του Π.Δ/τος 407/80 και της Πράξης για την 
Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες καθορίζονται 
µε τις συµβάσεις πρόσληψης τους.  

Τα καθήκοντα του διδακτικού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού του 
Τµήµατος καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία 

Η διδασκαλία γίνεται µε την µορφή διαλέξεων και µε τη χρήση Τ.Π.Ε. ανάλογα µε το 
αντικείµενο και τις επιλογές των διδασκόντων, ενώ µπορεί να λάβει και τη µορφή 
σεµιναρίου, φροντιστηρίου και εκπαιδευτικών εκδροµών. Μπορεί επίσης να 
πλαισιώνεται µε σεµινάρια και διαλέξεις προσκεκληµένων επιστηµόνων της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ 
δίνεται η δυνατότητα της διδασκαλίας συγκεκριµένων µαθηµάτων στην αγγλική 
γλώσσα για τους εισερχοµένους φοιτητές Erasmus του Τµήµατος.  
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Η επικοινωνία µε τους φοιτητές πραγµατοποιείται, πέραν των ωρών διδασκαλίας, στις 
ώρες συνεργασίας των διδασκόντων που αναρτώνται από τους ιδίους στον πίνακα 
ανακοινώσεων έξω από το γραφείο τους, στην ιστοσελίδα του Τµήµατος καθώς και 
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα των µαθηµάτων τους (e-class). Εκτός από την διά ζώσης 
επικοινωνία, χρησιµοποιείται και η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Άρθρο 7: Erasmus+ για φοιτητές 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί 
φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΑΑ δύνανται να πραγµατοποιήσουν µέρος των 
σπουδών τους σε ένα από τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, µε 
τα οποία το Τµήµα έχει υπογράψει διµερή συµφωνία σπουδών µε πλήρη ακαδηµαϊκή 
αναγνώριση. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, σε 
επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό́ κέντρο ή άλλον οργανισµό́ που εδρεύει 
στην Ευρώπη. Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διµερείς συµφωνίες που 
προσδιορίζουν τους προορισµούς µετακίνησης, αλλά οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να 
αναζητήσουν τον φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το 
διάστηµα που επιθυµούν. Η διάρκεια της περιόδου κινητικότητας για σπουδές είναι 
3-12 µήνες, ενώ για πρακτική́ άσκηση 2-4 µήνες.  

Η διαδικασία συµµετοχής προβλέπει την κατάθεση των απαραιτήτων 
δικαιολογητικών, βάσει ετήσιας προκήρυξης που ανακοινώνεται από το Γραφείο 
Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Πανεπιστηµίου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται 
από την τριµελή επιτροπή Erasmus+ του ΤΑΑ βάσει δηµοσιοποιηµένων κριτηρίων 
που περιλαµβάνουν την καλή ακαδηµαϊκή επίδοση, την καλή γνώση της γλώσσας της 
χώρας του Ιδρύµατος υποδοχής και τα κίνητρα συµµετοχής στο πρόγραµµα (βλ. 
Παράρτηµα VII του παρόντος κανονισµού). Αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης και 
επιλογής των υποψηφίων εγκρίνονται από τη ΓΣ και δηµοσιοποιούνται στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

Για την πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται η τεκµηριωµένη επιστολή αποδοχής από 
τον φορέα απασχόλησης του εξωτερικού. Η τριµελής επιτροπή Erasmus+ του ΤΑΑ  
συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων και το προωθεί στο Γραφείο 
Διεθνών Σχέσεων/Erasmus του Ιδρύµατος µαζί́ µε τους φακέλους υποψηφιότητας.  

Οι επιλεγέντες για να συµµετέχουν στο πρόγραµµα για σπουδές συµπληρώνουν, σε 
συνεργασία µε την/τον ακαδηµαϊκή/ό συντονιστή/ συντονίστρια Erasmus+ του ΤΑΑ, 
τη συµφωνία σπουδών που περιλαµβάνει τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν στο 
Ίδρυµα υποδοχής και όπου επιδιώκεται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ταύτιση και 
αντιστοίχιση µε τα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του ΤΑΑ. Η αναγνώριση 
των µαθηµάτων µετά το πέρας της κινητικότητας πραγµατοποιείται µε βάση το 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η/Ο ακαδηµαϊκή/ός 
συντονίστρια/συντονιστής Erasmus+ του ΤΑΑ συντάσσει το πιστοποιητικό 
αναγνώρισης σπουδών µε βάση την επίσηµη βαθµολογία που αποστέλλει το 
συνεργαζόµενο Ίδρυµα. Βάσει του πιστοποιητικού αυτού καταχωρούνται από τη 
Γραµµατεία οι βαθµοί στα αντίστοιχα µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών του 
ΤΑΑ. 

Οι επιλεγέντες προκειµένου να συµµετέχουν στο πρόγραµµα για πρακτική άσκηση 
συµπληρώνουν, σε συνεργασία µε την/τον ακαδηµαϊκή/ό συντονίστρια/συντονιστή 
Erasmus+ του ΤΑΑ, τη συµφωνία κινητικότητας για πρακτική άσκηση, που 
περιλαµβάνει τα καθήκοντα του ασκούµενου και το πρόγραµµα της εκπαίδευσης του 
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κατά την παραµονή του στον φορέα υποδοχής. Για την καλύτερη ενηµέρωση των 
φοιτητών πραγµατοποιείται ετήσια ενηµερωτική εκδήλωση από την/τον 
ακαδηµαϊκή/ό συντονίστρια/συντονιστή Erasmus+ του ΤΑΑ στην αρχή του 
ακαδηµαϊκού έτους. Όλες οι πληροφορίες σχετικά́ µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής, 
τους φορείς υποδοχής, τη διαδικασία, τη χρηµατοδότηση, τα έντυπα κ.λπ. περιέχονται 
στην ιστοσελίδα του ΤΑΑ (https://agro.duth.gr/students/ανταλλαγή-φοιτητών/) 
καθώς και στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Δ.Π.Θ. http://erasmus.duth.gr/node/14.  

7.1 Οδηγίες για την αντιστοίχιση πιστωτικών µονάδων  

1. Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του προγράµµατος είναι η ελεύθερη 
«ανταλλαγή» πιστωτικών µονάδων ανάµεσα στο ίδρυµα υποδοχής και το ίδρυµα 
προέλευσης.  

2. Ο φοιτητής έχει την ευθύνη και υποχρέωση να βρει µαθήµατα αντιστοίχισης. Οι 
µονάδες, ανά εξάµηνο που θα πρέπει να δηλωθούν, ανά εξάµηνο, είναι 30 ECTS 
µονάδες (υπάρχει σχετική ευελιξία, π.χ., +/- 2 µονάδες ECTS).  

3. Το ίδιο όριο δήλωσης πιστωτικών µονάδων ισχύει και για τους φοιτητές που 
µετακινούνται στο ΤΑΑ από άλλα Πανεπιστήµια του εξωτερικού.  

4. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα αντιστοίχισης όλων των προσφερόµενων 
µαθήµατων όπως και µαθήµατων Ελεύθερης Επιλογής στο βαθµό που δεν τα έχουν 
ολοκληρώσει.  

5. Κριτήριο: «Αντιστοίχιση φόρτου εργασίας»: Ιδανικά, θα πρέπει να 
αντιστοιχίζονται περίπου 6 µαθήµατα του Τµήµατος µε περίπου 6 µαθήµατα του 
Τµήµατος υποδοχής τα οποία να έχουν ίδιο περιεχόµενο, και να δίνουν 5 
πιστωτικές µονάδες αν µάθηµα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό́ δεν είναι 
δυνατόν καθώς κάθε Πανεπιστήµιο ορίζει διαφορετικό αριθµό πιστωτικών 
µονάδων ανά µάθηµα τα οποία προσφέρει στους φοιτητές Εrasmus. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις αντιστοιχίζονται 2 σχετικά µαθήµατα που καλύπτουν τις αντίστοιχες 
µονάδες µαθηµάτων του Τµήµατος. Πρέπει τα 2 µαθήµατα να καλύπτουν σε 
µεγάλο βαθµό́ την ύλη των µαθηµάτων του ΤΑΑ.  

6. Θα πρέπει να εξετάζεται στον οδηγό σπουδών η ύλη του µαθήµατος του Τµήµατός 
µας και στον οδηγό σπουδών του Πανεπιστηµίου υποδοχής η ύλη του µαθήµατος 
επιλέγεται. Σε κάθε περίπτωση, η τελική αντιστοίχιση θα γίνει σε συνεννόηση µε 
την/τον ακαδηµαϊκή/ό συντονίστρια/συντονιστή Erasmus+ του Τµήµατος και του 
µέλους Δ.Ε.Π. που διδάσκει το αντίστοιχο µάθηµα. 

Άρθρο 8: Κατατακτήριες Εξετάσεις 

8.1 Η ΓΣ του ΤΑΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3404/2005 (Α΄260), του Ν. 
4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 57 του Ν. 
4186/2013 (Α΄193), της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (Α΄268), των παρ. 
1 & 2 της υπ’ αριθ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 (Β΄1758/5-12-2006) και 
Φ1/192329/Β3/16-12-2013(Β΄3185/16-12-2013) Υπουργικών Αποφάσεων, για 
την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ορίζει το 
ποσοστό (επί του αριθµού των εισακτέων) των κατατάξεων των πτυχιούχων στο 
ΤΑΑ. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία µαθήµατα, τα οποία καθορίζονται µε 
απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο πρώτο έτος 
σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για τα µαθήµατα, την ύλη των εξετάσεων, την 
Επιτροπή Κατατάξεων, τον ορισµό βαθµολογητών και αναβαθµολογητών 
παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος:  
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8.2 Αναλυτικές πληροφορίες για τα µαθήµατα, την ύλη των εξετάσεων, την Επιτροπή 
Κατατάξεων, τον ορισµό βαθµολογητών και ανά-βαθµολογητών παρατίθενται 
στην ιστοσελίδα του τµήµατος https://agro.duth.gr/anakoinoseis/. 

Άρθρο 9: Γενικές Συνελεύσεις 
9.1 Η ΓΣ του Τµήµατος συγκροτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά κείµενες 
διατάξεις και έχει τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

9.2 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Τµήµατος συγκαλούνται:  
1. Από́ την/τον Προέδρο του Τµήµατος για κρίσεις εκλογής ή εξέλιξης, ή για 
άλλο θέµα που απασχολεί το Τµήµα,  

2. Μέσα σε ένα δεκαήµερο, εφόσον ζητηθούν από το 1/3 του συνόλου των 
µελών της Συνέλευσης του Τµήµατος, µε την προϋπόθεση τουλάχιστον το 
50% εξ αυτών να παρευρίσκονται κατά́ τη συζήτηση του θέµατος.  

9.3 Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, η/ο Προέδρος µεταξύ άλλων καταρτίζει την 
ηµερήσια διάταξη. Μέλος της ΓΣ που επιθυµεί να περιληφθεί συγκεκριµένο θέµα 
στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να υποβάλει πρόταση 2 εργάσιµες ηµέρες πριν 
από́ την τακτική Συνέλευση, µαζί µε σχετική εισήγηση, στο πρωτόκολλο του 
Τµήµατος. Θέµα που δεν έχει περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη, µπορεί, έπειτα 
από́ έγκριση της Συνέλευσης να συζητηθεί ως έκτακτο, εφόσον προταθεί κατά 
την αρχή της συνεδρίασης, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, και δεν υπάρξει αντίθετη άποψη από κανένα µέλος της ΓΣ. Η 
Συνέλευση µπορεί να µεταβάλει τη σειρά συζήτησης των θεµάτων.  

9.4 Τα µέλη συµµετέχουν στη συνεδρίαση µε φυσική παρουσία. Η/Ο Προέδρος 
διαπιστώνει στην αρχή της συνεδρίασης την απαρτία. Στην απαρτία δεν 
υπολογίζονται τα µέλη που λείπουν µε νόµιµη άδεια.  

9.5 Κανένας δεν µπορεί να διακόψει οµιλητή εκτός του προέδρου, και µόνο στην 
περίπτωση που κρίνει ότι ο οµιλητής είναι εκτός θέµατος ή εκτός διαδικασίας ή 
έχει υπερβεί τον προσδιορισµένο από τον εσωτερικό κανονισµό χρόνο οµιλίας. 

9.6 Πρακτικά τηρεί η/ο Γραµµατέας του Τµήµατος και σε περίπτωση απουσίας 
της/του η/ο Αναπληρώτρια/Αναπληρωτής Γραµµατέας. Σε περίπτωση απουσίας 
και των δύο, Πρακτικά́ τηρεί το νεότερο µέλος Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης. Στα 
Πρακτικά καταχωρούνται υποχρεωτικά́ όλες οι προτάσεις που έγιναν, οι 
ονοµαστικές ψηφοφορίες και οι αποφάσεις που ελήφθησαν.  

9.7 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνέλευσης επικυρώνονται σε επόµενη 
Συνέλευση ή το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά, γνωστοποιούνται στα παρόντα 
στην επόµενη συνεδρίαση µέλη και υπογράφονται από την/τον Προέδρο του 
Τµήµατος και την/τον Γραµµατέα του Τµήµατος. Η επικύρωση των πρακτικών 
περιλαµβάνεται ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση που µέλη της ΓΣ 
εντοπίσουν διορθώσεις που πρέπει να συµπεριληφθούν στα πρακτικά, η 
επικύρωσή τους αναβάλλεται για την επόµενη ΓΣ.  Η διαβίβαση των προς 
επικύρωση πρακτικών πραγµατοποιείται εγκαίρως και τουλάχιστον 2 εργάσιµες 
ηµέρες πριν τη ΓΣ. Οι αποφάσεις της ΓΣ µπορούν να υλοποιηθούν και πριν την 
επικύρωση των πρακτικών.  

9.8 Σε περίπτωση µαταίωσης της συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας, η Συνέλευση 
συγκαλείται υποχρεωτικά σε επαναληπτική συνεδρίαση µέσα σε 10 ηµέρες µε την 
ίδια ηµερήσια διάταξη.  

9.9 Θέµα της ηµερήσιας διάταξης, του οποίου η συζήτηση αναβλήθηκε, εγγράφεται 
υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη της εποµένης συνεδρίασης, εκτός και αν η 
Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 

9.10 Η ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης είναι φανερή εκτός από τις περιπτώσεις 
εκλογής εκπροσώπων και αυτές που ορίζονται διαφορετικά από τον νόµο. Σε 
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περιπτώσεις, όπου τίθενται στην ψηφοφορία ταυτόχρονα περισσότερες από δύο 
προτάσεις και καµία δεν λαµβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η 
ψηφοφορία επαναλαµβάνεται ανάµεσα στις δύο πρώτες. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία και στην απόφαση αναγράφεται το 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας Οι αποφάσεις είναι εκτελεστέες αµέσως µετά από 
την ψήφισή τους.  

9.12 Η/Ο Προέδρος δεν µπορεί να διακόπτει τη ΓΣ για διάστηµα περισσότερο από µια 
ώρα, εκτός αν αυτό συµφωνηθεί. Όµως είναι υποχρεωµένη/ος να την επαναλάβει 
εντός της ίδιας ηµέρας.  

Άρθρο 10: Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Το Τµήµα διαθέτει ένα (1) Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Αειφορικά 
Συστήµατα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία». Ο Κανονισµός του έχει 
δηµοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ 2773/12.07.2018 και αποτελεί παράρτηµα του 
παρόντος Κανονισµού (Παράρτηµα ΙΙΙ) και βρίσκεται αναρτηµένος στον ακόλουθο 
υπερσύνδεσµο: https://agro.duth.gr/postgraduate/πληροφορίες/  

Άρθρο 11: Διδακτορικές Σπουδές 

Ο κανονισµός εκπόνησης διδακτορικής διατριβής έχει δηµοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος 
Β’ 496/16.02.2018, αποτελεί παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού (Παράρτηµα 
IV) και είναι αναρτηµένοι στον ακόλουθο υπερσύνδεσµο: 
(https://agro.duth.gr/postgraduate/πληροφορίες/).  

Άρθρο 12: Φοιτητική Μέριµνα-Υποτροφίες-Βραβεία 
Το Δ.Π.Θ. παρέχει ένα σύνολο παροχών στους φοιτητές που αποσκοπούν στην 
υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Στις παροχές αυτές περιλαµβάνονται 
η παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές µε χαµηλό οικονοµικό εισόδηµα), η 
δωρεάν µεταφορά, η υγειονοµική περίθαλψη, το στεγαστικό επίδοµα, οι υποτροφίες 
και άλλα. Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
και ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον κεντρικό ιστότοπο του 
Δ.Π.Θ. στους ακόλουθους συνδέσµους: [https://agro.duth.gr/students/utilities/ και 
https://agro.duth.gr/students/stuntendcare/]. 
Επίσης η Δοµή Συµβουλευτικής και Προσβασιµότητας (ΔΟΣΥΠ) του Δ.Π.Θ. παρέχει 
υποστήριξη σε ΑΜΕΑ και Συµβουλευτική σε άτοµα που το επιθυµούν. Κάθε έτος, 
απονέµεται χρηµατικό βραβείο στον/ην φοιτητή/τρια που πρώτευσε στις 
Εισαγωγικές Εξετάσεις στο ΤΑΑ. Το βραβείο χορηγείται από την οικογένεια του 
εκλιπόντος συναδέλφου του Τµήµατος, Ζαφείρη Άµπα, Αναπληρωτή Καθηγητή και 
απονέµεται κατά την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. 

Άρθρο 13: Υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ 

13.1 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 28722/Γ2 Υπουργική Απόφαση «Εξέταση µαθητών 
Ηµερησίων και Εσπερινών Γυµνασίων, µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες» (Φ.Ε.Κ. 276/16-03-2010, τ. Β ́), οι φοιτήτριες/τές που παρουσιάζουν 
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, 
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησης τους στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος. Όταν η/ο φοιτήτρια/τής της περίπτωσης αυτής 
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επιθυµεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήµατα, αυτά αξιολογούνται 
κατά τη βαθµολόγηση.  

13.2 Επίσης, το Τµήµα µεριµνά να διαθέσει εθελόντριες/εθελοντές φοιτήτριες/τές για 
τη συνοδεία και υποστήριξη ΑµεΑ ενώ, σε συνεργασία µε τη Δοµή Συµβουλευτικής 
και Προσβασιµότητας (ΔΟ.ΣΥ.Π.) του Δ.Π.Θ., το Τµήµα αναπτύσσει δράσεις για 
τη διευκόλυνση ή/και την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν σε θέµατα 
σπουδών και της εν γένει ακαδηµαϊκής ζωής των φοιτητριών/τών του µε 
ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, παρέχοντας: α) προσβασιµότητα στην πλειονότητα 
των κτιρίων και των υποδοµών του β) εξατοµικευµένη διδασκαλία και 
εκπαιδευτικό υλικό, όπου απαιτείται και γ) συµβουλευτική δράση µέσω του 
θεσµού του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου, ιδίως σε θέµατα σπουδών.  

Άρθρο 14: Διαφύλαξη περιουσίας Τµήµατος 
14.1. Υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Τµήµατος είναι ο Πρόεδρος του 
Τµήµατος. Με ειδικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (που περιλαµβάνει 
αναλυτικό κατάλογο των ειδών του Τµήµατος και υπογράφεται σε τέσσερα 
αντίτυπα), ο νέος Πρόεδρος παραλαµβάνει και ο απερχόµενος Πρόεδρος 
παραδίδει όλο τον εξοπλισµό του Τµήµατος (εκτός εκείνου που έχει χρεωθεί σε 
µέλη Δ.Ε.Π.). Ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου κρατά ο νέος πρόεδρος, ένα ο 
απερχόµενος, ένα αντίγραφο παραµένει στη Γραµµατεία του Τµήµατος και ένα 
κατατίθεται µε διαβιβαστικό του νέου προέδρου στον αρµόδιο υπάλληλο στην 
Διεύθυνση Οικονοµικών του Δ.Π.Θ. 

14.2. Η Γραµµατεία τηρεί αρχείο µε τον εξοπλισµό που είναι χρεωµένος σε κάθε µέλος 
Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π. Με ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος, κατά την 
αφυπηρέτηση ή αποχώρηση µέλους Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π. από το Τµήµα, ο 
εξοπλισµός επιστρέφεται και χρεώνεται σε µέλος Δ.Ε.Π. του ιδίου Εργαστηρίου. 

14.3. H χρήση των εγκαταστάσεων του Τµήµατος από τον φοιτητικό σύλλογο ή από 
οµάδες φοιτητών/τριών για συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις, αποτελεί κεκτηµένο 
δικαίωµα των φοιτητών/τριών, εκτός αν παρακωλύεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία και στο βαθµό που τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας. Στην τελευταία 
περίπτωση πρέπει να ενηµερώνεται και να εγκρίνει ο Πρόεδρος του Τµήµατος. 

14.4 Η καθαριότητα και ο σεβασµός της αισθητικής αρτιότητας του πανεπιστηµιακού 
χώρου και των εγκαταστάσεών του είναι υποχρέωση όλων των µελών του 
Τµήµατος. 

 

Άρθρο 15: Θέµατα Εθιµοτυπικού χαρακτήρα (ορκωµοσία, 
αναγορεύσεις) 

15.1 Τελετή καθοµολόγησης ορκωµοσίας 

Το πτυχίο απονέµεται σε ειδική πανηγυρική τελετή καθοµολόγησης (ορκωµοσίας) και 
απονοµής πτυχίων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών, της/του Κοσµήτορα της Σχολής 
και της/του Προέδρου του Τµήµατος.  

Το χρονικό διάστηµα υποβολής των δικαιολογητικών για ορκωµοσία και η ακριβής 
ηµεροµηνία της τελετής καθοµολόγησης καθορίζονται από τη Γραµµατεία σε 
συνεννόηση µε την/τον Προέδρο του Τµήµατος και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος.  
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Οι προς ορκωµοσία απόφοιτοι καλούνται να βρίσκονται στον χώρο της τελετής 
έγκαιρα και λαµβάνουν θέση στα µπροστινά έδρανα της αίθουσας.  

Κατά την τελετή καθοµολόγησης η/ο τελετάρχης κηρύσσει την έναρξη της τελετής, 
εφόσον έχουν προσέλθει τα µέλη των Πανεπιστηµιακών Αρχών. Στη συνέχεια, τα µέλη 
των Πρυτανικών Αρχών, η/ο Κοσµήτορας της Σχολής και η/ο Προέδρος του Τµήµατος 
απευθύνουν χαιρετισµό. Χαιρετισµό́ δύναται να απευθύνει και η/ο Προέδρος του 
Συλλόγου Φοιτητών. Η/Ο πρωτεύσασα/πρωτεύσας µε βάση τον βαθµό πτυχίου 
(ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία ανακήρυξης πτυχιούχου και της διάρκειας των 
σπουδών) καλείται από την/τον τελετάρχη να διαβάσει το κείµενο καθοµολόγησης. 
Το κείµενο της καθοµολόγησης διαβάζεται αργά τµηµατικά από την πρωτεύσασα ή 
τον πρωτεύσαντα και όλες/όλοι επαναλαµβάνουν σε όρθια στάση το κείµενο κατόπιν 
της/του πρωτεύσασας/πρωτεύσαντα. Κατά την καθοµολόγηση καλούνται οι 
απόφοιτοι να σηκώσουν το δεξί τους χέρι µε ενωµένα τα τρία δάχτυλα ως σύµβολο της 
Αγίας Τριάδος. Όσες/όσοι από τις/τους αποφοίτους δεν το επιθυµούν λόγω 
διαφορετικού θρησκευτικού δόγµατος, στέκονται όρθιες/όρθιοι σε στάση προσοχής. 
Όσες/οι επιθυµούν να δώσουν πολιτικό όρκο σηκώνουν το δεξί τους χέρι στο ύψος της 
καρδιάς και ορκίζονται στην τιµή́ και την υπόληψή τους.  

Η/Ο τελετάρχης εκφωνεί τα ονόµατα των ορκισθέντων αποφοίτων µε αλφαβητική 
σειρά. για να προσέλθουν και να δεχθούν τα συγχαρητήρια από́ τις Πανεπιστηµιακές 
Αρχές και τα παρευρισκόµενα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και να παραλάβουν τα 
πτυχία τους. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αποχωρούν οι Πανεπιστηµιακές 
Αρχές και η/ο τελετάρχης κηρύσσει τη λήξη της τελετής.  

Αναγορεύσεις Επιτίµων Διδακτόρων, Επιτίµων Καθηγητών και απονοµής 
Μεταλλίου 
Για τις αναγορεύσεις Επίτιµων Διδακτόρων, Επίτιµων Καθηγητών και απονοµής 
Μεταλλίου το ΤΑΑ ακολουθεί τη διαδικασία που ορίστηκε µε την αριθ. 15/15/20-6-
2019 απόφαση της Συγκλήτου, η οποία θα αποτελέσει µέρος του Οργανισµού του 
Ιδρύµατος.  

Άρθρο 16: Διεθνείς συνεργασίες 
Για τις διεθνείς συνεργασίες του ΤΑΑ, που αφορούν σε φοιτητές και µέλη Δ.Ε.Π., βλ. 
άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισµού. 
 

Άρθρο 17: Λειτουργία Γραµµατείας 

Η Γραµµατεία του ΤΑΑ του Δ.Π.Θ. υποστηρίζει διοικητικά το Τµήµα στις 
αρµοδιότητες του που απορρέουν από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Παρέχει διοικητική 
και γραµµατειακή υποστήριξη και διεκπεραιώνει όλα τα θέµατα που αφορούν στο 
εκπαιδευτικό και λοιπό έργο του Τµήµατος. Είναι αρµόδια για τη συνολική 
διοικητική́ υποστήριξη των λειτουργιών του Τµήµατος, στην οποία περιλαµβάνονται: 

- η διεκπεραίωση όλων των θεµάτων που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο του 
Τµήµατος (προπτυχιακές-µεταπτυχιακές σπουδές, διεθνείς ακαδηµαϊκές 
δραστηριότητες κ.ά.), από την εγγραφή της φοιτήτριας/του φοιτητή έως την 
αποφοίτησή της/του,  

- η τήρηση του µητρώου των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών,  
- η εγγραφή ων νέων φοιτητών,  
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- η εξυπηρέτηση των αιτηµάτων των φοιτητών,  
- η γραµµατειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Τµήµατος 
και ιδίως της ΓΣ,  

- η διοικητική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες της φάσης 
εξέλιξης της (ωρολόγιο πρόγραµµα, διαχείριση αιθουσών, διευθέτηση διεξαγωγής 
µαθήµατων και εξετάσεων, απονοµή πτυχίων κ.τ.λ.),  

- η διακίνηση ης εξερχοµένης και εισερχοµένης αλληλογραφίας,  
- η διοικητική υποστήριξη της/του Προέδρου και των µελών Δ.Ε.Π.,  
- η τήρηση του Γενικού Αρχείου και των Πρακτικών του Τµήµατος,  
- η παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά µε τις σπουδές στο ΤΑΑ. 

Σχετικά µε τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση των φοιτητών, η Γραµµατεία του ΤΑΑ 
δέχεται τις/τους φοιτήτριες/τές σε µέρες και ώρες που είναι αναρτηµένες στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από τον χώρο 
της Γραµµατείας. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία της 
Γραµµατείας, η Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις 
σπουδών µόνο κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στο Unistudent. Τα παραπάνω 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις χορηγούνται µόνο στους άµεσα ενδιαφερόµενους. Η 
παραλαβή των παραπάνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τη Γραµµατεία 
γίνεται µετά από µια εργάσιµη µέρα. Η Γραµµατεία εφαρµόζει αυστηρά τη νοµοθεσία 
σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδοµένων 
Προσωπικού́ Χαρακτήρα»).  

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου αναγνωρίσεως φοιτητή (φοιτητική ταυτότητα) 
πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία δήλωση απώλειας ή κλοπής από την Ελληνική 
Αστυνοµία. Κάθε φοιτήτρια/φοιτητής οφείλει, σ' όλες τις περιπτώσεις που ζητά την 
έκδοση βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού́ από τη Γραµµατεία, να προσκοµίζει τη 
φοιτητική της/του ταυτότητα.  

Άρθρο 18: Εποπτεία Τήρησης του Κανονισµού 
Η εποπτεία της υλοποίησης του κανονισµού αυτού είναι αρµοδιότητα του Πρόεδρου 
του Τµήµατος και η τήρησή του αφορά όλα τα µέλη του Τµήµατος.  
 

Άρθρο 19: Τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού 
Αλλαγή στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού µπορεί να γίνει, µετά από γραπτή 
εισήγηση µελών της ΓΣ του Τµήµατος και σχετική απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

α. Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου.  
β. Η πτυχιακή εργασία, µπορεί να είναι ερευνητική είτε βιβλιογραφική, έπειτα από 
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή.  

γ. Αιτήσεις εκπόνησης πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται ατοµικά από φοιτητές 
στην αρχή του 10ου εξάµηνο φοίτησης και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 70 
% των µαθηµάτων από την αρχή έως το τρέχον εξάµηνο σπουδών. Οι φοιτητές µε 
την επιλογή επιβλέποντα καθηγητή/τριας και θέµατος συµπληρώνουν την “Αίτηση 
έγκρισης θέµατος Πτυχιακής”, την οποία προµηθεύονται από τη γραµµατεία του 
τµήµατος αλλά και την παραδίδουν σε αυτή προκειµένου να λάβουν αριθµό 
πρωτοκόλλου. 

δ. Ουδείς επιβλέπων καθηγητής µπορεί να αναλάβει περισσότερες των οκτώ (8) 
πτυχιακών εργασιών ανά ακαδηµαϊκό έτος. Ο αριθµός αυτός ενδέχεται να 
αναθεωρείται κατά την έναρξη κάθε Ακαδηµαϊκού́ Έτους.  

ε. Αντίγραφο της εργασίας δίδεται στον επιβλέποντα καθηγητή/τρια και στα 
υπόλοιπα δύο (2) µέλη της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον 20 
ηµέρες πριν την παρουσίασή της για διόρθωση και τυχόν επισηµάνσεις.  

στ. Η παρουσίαση-εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών πραγµατοποιείται 
τρεις φορές το χρόνο και πιο συγκεκριµένα την εβδοµάδα που ακολουθεί το πέρας 
κάθε εξεταστικής περιόδου. Η δηµόσια αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών 
πραγµατοποιείται σε Αίθουσα του Τµήµατος  σε συγκεκριµένη ηµέρα/ώρα που 
ανακοινώνεται από τους επιβλέποντες καθηγητές µε δηµόσια ανακοίνωση 
τουλάχιστον (5) πέντε ηµέρες προ της αξιολόγησης. 

ζ. Η χρονική διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσµάτων της  πτυχιακής εργασίας 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά. 

η. Η παρουσίαση πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µε χρήση υπολογιστή (power 
point).  

θ. Μετά τη δηµόσια παρουσίαση/υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας και την 
εξέταση του/της φοιτητή/τριας από την Τριµελή Επιτροπή. Η/Ο φοιτήτρια/τής 
εξέρχεται της αίθουσας και η εξεταστική επιτροπή µετά από συζήτηση καταγράφει 
τη βαθµολογία αριθµητικά και ολογράφως (ενυπόγραφα) από κάθε µέλος της 
Επιτροπής στο ειδικό έντυπο βαθµολογίας το οποίο επικυρώνεται ενυπόγραφα 
από τον/την επιβλέποντα/ουσα. Το έντυπο της βαθµολογίας µε ευθύνη του 
επιβλέποντα καθηγητή/τριας παραδίδεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

ι. Η κατάθεση βαθµολογίας για πτυχιακές εργασίες γίνεται στο χρονικό́ πλαίσιο 
που έχει προσδιοριστεί στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισµού.  

ια. Η κλίµακα βαθµολογίας για τις πτυχιακές εργασίες έχει ως εξής :  

- 8,5 (οκτώ και µισό) έως 10 ( δέκα ) Άριστη  
- 6,5 (έξι και µισό́) έως 8,49 ( οκτώ και σαράντα εννέα ) Πολύ καλή 
- 5 ( πέντε) έως 6,49 (έξι και σαράντα εννέα) Καλή 

ιβ. Κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας αποτελούν:  

- Ο βαθµός πρωτοτυπίας και δυσκολίας του θέµατος. 
- Η σωστή µορφή και δοµή της εργασίας. 
- Η σωστή χρήση και αναγραφή της βιβλιογραφίας. 
- Η εσωτερική́ συγκρότηση και συνοχή της εργασίας. 
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- Η σαφήνεια των στόχων, της µεθοδολογίας και των συµπερασµάτων (σε 
ερευνητικές εργασίες).  

- Η αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης και σύγχρονης βιβλιογραφίας. 
- Η σύνδεση συµπερασµάτων µε θεωρητικά ζητήµατα. 
- Η σωστή µεθοδολογική προσέγγιση και ο ερευνητικός σχεδιασµός της έρευνας 

(σε ερευνητικές εργασίες) 
- Η σωστή χρήση των στατιστικών κριτηρίων για την επεξεργασία των 
δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί (σε ερευνητικές εργασίες)  

ιγ. Μορφή́ εξωφύλλου - στη σελίδα του εξωφύλλου αναγράφονται (βλ. πρότυπο):  
ιδ. Δοµή Πτυχιακής εργασίας 

Η δοµή της πτυχιακής εργασίας διαφοροποιείται κατά περίσταση-ανάλογα µε το 
υπό εξέταση θέµα- και γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του/της 
επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας στο γνωστικό αντικείµενο του οποίου 
εντάσσεται η πτυχιακή εργασία, χωρίς εντούτοις να αποκλίνει η τελική δόµηση της 
εργασίας από τα διεθνώς αποδεκτά και ισχύοντα για επιστηµονικές εργασίες 
[περιεχόµενα, εισαγωγή, υλικά́ και µέθοδοι, αποτελέσµατα, συζήτηση, 
βιβλιογραφία, περίληψη, παράρτηµα).  

ιε. Βιβλιογραφία 

Η χρήση της βιβλιογραφίας, τόσο εντός κειµένου όσο και στο τέλος της εργασίας, 
θα γίνεται σύµφωνα µε τα διεθνή συστήµατα τεκµηρίωσης.  

ιστ. Πτυχιακές εργασίες µπορούν να παρουσιαστούν µπροστά σε ακροατήριο σε 
ειδικές εκδηλώσεις που έχουν τη µορφή ηµερίδας στο ΤΑΑ.  

ιζ. Δοµή της Πτυχιακής Εργασίας 

Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δοµή: 

• Εξώφυλλο  
• Πίνακας Περιεχοµένων 
• Πρόλογος 
• Περίληψη στα ελληνικά/ αγγλικά 
• Κύριο µέρος 

• Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
• Κεφάλαιο 2, 3, 4, κλπ. 
• Κεφάλαιο Χ- Συµπεράσµατα 

• Βιβλιογραφία 
• Παράρτηµα (όπου υπάρχει) 

 
Ø Εξώφυλλο: Στο εξώφυλλο της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται το 
Ίδρυµα, το Τµήµα και η Κατεύθυνση εκπόνησης, ο τίτλος και το είδος της εργασίας 
(Πτυχιακή Εργασία), το ονοµατεπώνυµο του συγγραφέα (ή των συγγραφέων), το 
ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του επιβλέποντα µέλους Δ.Ε.Π., ο τόπος και το έτος 
της ηµεροµηνίας εξέτασης της πτυχιακής εργασίας (ακολουθεί συνηµµένα 
πρότυπο στο τέλος του κειµένου). 

Ø Πρόλογος: Σύντοµη αναφορά (έκταση έως µία σελίδα) στο αντικείµενο και το 
περιεχόµενο της εργασίας καθώς και τυχόν ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν 
επιστηµονικά, ηθικά, οικονοµικά, ή µε παροχή στοιχείων) στην περάτωσή της. 

Ø Περίληψη: Συνοπτική ανάπτυξη, σε λιγότερο από µία σελίδα (300 περίπου λέξεις), 
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του αντικειµένου, στόχων, µεθοδολογίας και κυρίων συµπερασµάτων της 
εργασίας. 

Ø Πίνακας Περιεχοµένων: Αποτελεί περίγραµµα των περιεχοµένων της εργασίας. 
Συντάσσεται ως λίστα των επικεφαλίδων των ενοτήτων της Εργασίας (κεφάλαια 
και παράγραφοι) µε την αρίθµησή τους και τις αντίστοιχες σελίδες. 

Παράδειγµα: 
1. Εισαγωγή....................................................1 
2. Τίτλος Κεφαλαίου 2...................................5 
   2.1 Τίτλος παραγράφου 2.1.........................5 
   2.2 Τίτλος παραγράφου 2.2.........................8 
3. Τίτλος Κεφαλαίου 3...................................30 
   3.1 Τίτλος παραγράφου 3.1.........................30 
   3.2 Τίτλος παραγράφου 3.2.........................33 
      3.2.1 Τίτλος παραγράφου 3.2.1................33 
      3.2.2 Τίτλος παραγράφου 3.2.2................35 
...... 
6. Συµπεράσµατα............................................70 
Βιβλιογραφία…………................................. 80 
Παράρτηµα ..................................................85 
 
Ø Κύριο Μέρος 

• Εισαγωγή: πρώτο κεφάλαιο της Εργασίας, µε µικρό µέγεθος, που δεν υπερβαίνει 
συνήθως τις δέκα σελίδες. Οι υποενότητες του αναφέρονται στο υπό εξέταση 
αντικείµενο και τη σηµασία του, στο στόχο της εργασίας, στην ακολουθούµενη 
µεθοδολογία και στη δοµή της εργασίας. Στην εισαγωγή δεν περιλαµβάνονται 
αποτελέσµατα ή συµπεράσµατα της εργασίας. 

• Ενδιάµεσα Κεφάλαια 2, 3, κ.λπ.: η δοµή τους διαφέρει ανάλογα µε το είδος της 
έρευνας και το σκοπό της. Συνήθως, σε µια εµπειρική έρευνα τα κυρίως 
κεφάλαια της εργασίας περιλαµβάνουν: 1) το θεωρητικό υπόβαθρο 
(βιβλιογραφική ανασκόπηση), 2) τη µεθοδολογία, 3) τα αποτελέσµατα και 4) 
την ανάλυση/συζήτηση των αποτελεσµάτων. 
· Κάθε κεφάλαιο µπορεί να χωρίζεται σε ενότητες και υποενότητες (όχι 

µικρότερες της µιας παραγράφου) που πρέπει να αριθµούνται µε µέγιστο 
τα τρια (3) επίπεδα αρίθµησης (π.χ. 4.3.2). 

• Κεφάλαιο Χ- Συµπεράσµατα: Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα κύρια ευρήµατα 
της έρευνας. Τα συµπεράσµατα πρέπει να προκύπτουν από την ανάλυση του 
υπό εξέταση αντικειµένου ενώ µπορεί να περιλαµβάνει και τυχόν προτάσεις για 
περαιτέρω έρευνα. 

 
Μορφοποίηση 
Η µορφοποίηση θα πρέπει να διατηρείται ίδια καθ’ όλη την έκταση της εργασίας. 
Ενδεικτικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται: 

Περιθώρια: 2.5 cm 
Γραµµατοσειρά: Times New Roman 
Μέγεθος γραµµατοσειράς κειµένου: 12 pt 
Επικεφαλίδες  
   Τίτλοι κεφαλαίων 16 pt (µε κεφαλαία) 
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   Κύριες παράγραφοι 12 pt bold 
   Δευτερεύουσες παράγραφοι 11 pt πλάγια 
Λεζάντες σχηµάτων, πινάκων, κ.λπ. 10 pt ή 11 pt 
Διάστιχο: 1.5 γραµµές 
Απόσταση παραγράφων: 6 pt 
Στοίχιση: Πλήρης 
 

 
Αρίθµηση: Το εξώφυλλο δεν αριθµείται. Οι σελίδες από την Εισαγωγή µέχρι το τέλος 
αριθµούνται σειριακά µε χρήση αραβικής αρίθµησης. Οι σελίδες που προηγούνται της 
Εισαγωγής αριθµούνται συνήθως µε λατινική αρίθµηση. 

Βιβλιογραφία: Αναγκαία η συγγραφή των βιβλιογραφικών πηγών του κειµένου της 
εργασίας. Οι βιβλιογραφικές πηγές πρέπει να συµπεριλαµβάνουν ΟΛΕΣ τις 
βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιµοποιήθηκαν. Η λίστα πρέπει να είναι 
αλφαβητικά́ ταξινοµηµένη µε βάση το επίθετο του πρώτου συγγραφέα και πρέπει να 
περιλαµβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.  
 
Σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΠΘ/ΒΑΓΡ/29292/71 της Κοσµητείας της Σχολής 
Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας στην αριθ. 3/4-12-2018 συνεδρίασή της, οι 
φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν ένα αντίτυπο τη εργασίας του σε έντυπη 
µορφή και δύο σε ηλεκτρονική µορφή (CD/DVD-rom). Στην έντυπη µορφή είναι 
απαραίτητο να αναγράφονται στο εξώφυλλο, αλλά́ και στη σελίδα τίτλου τα εξής:  
1. Το Ίδρυµα 
2. Η Σχολή́ 
3. Το Τµήµα 
4. Το είδος τη εργασίας (πτυχιακή, µεταπτυχιακή, διδακτορική διατριβή)  
5. Ο/ οι Συγγραφέα / εις  
6. Τίτλος  
7. Επιβλέπων Καθηγητής  
8. Εξεταστική Επιτροπή  
9. Τόπος  
10. Αριθµός Μητρώου  
11. Χρόνος 

 
Μετά τη σελίδα τίτλου στα ελληνικά ακολουθεί η σελίδα τίτλου στα αγγλικά (ότι 
ακριβώς περιέχει η πρώτη στην αγγλική γλώσσα).  
Ηλεκτρονική µορφή: Τα CD/ DVD-ROM κατατίθενται σε ξεχωριστά πλαστικά κουτιά- 
θήκες στο οποία υπάρχει ως εξώφυλλο η σµίκρυνση της σελίδας τίτλου της εργασίας. 
Στα CD/DVD-ROM (εσωτερικά́) επικολλείται ειδική στρογγυλή ετικέτα µε όλα τα 
παραπάνω στοιχεία, όπως στην έντυπη µορφή.  
Το κείµενο της εργασίας πρέπει να περιέχεται σε δυο ηλεκτρονικά αρχεία -ένα τύπου 
doc και ένα τύπου pdf. Επίσης, για λόγους διατήρησης το αρχείο δεν πρέπει να είναι 
µε κανένα τρόπο κλειδωµένο.  
Οι εργασίες είναι απαραίτητο να περιέχουν περίληψη σε ελληνικά και αγγλικά (µέχρι 
300-400 λέξεις ) και λέξεις-κλειδιά́ και στις δύο γλώσσες. Τέλος, µε την κατάθεσή τη 
εργασίας στη Βιβλιοθήκη οι φοιτητές συµπληρώνουν ειδικό́ έντυπο, στο οποίο 
επιλέγουν την πρόσβαση στην εργασίας του, σύµφωνα µε την Απόφαση Συγκλήτου 
91/ 6/ 19 Φεβρουαρίου 2015.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
1.1 Προετοιµασία των εξετάσεων 
Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου 
και στη συνέχεια επικυρώνεται από τη ΓΣ του Τµήµατος µε την έναρξη κάθε 
ακαδηµαϊκής χρονιάς. Τροποποίηση µπορεί να γίνει µόνο µε απόφαση της ΓΣ του 
Τµήµατος και εφόσον  συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 
Το πρόγραµµα διεξαγωγής των εξετάσεων επικυρώνεται ένα (1) µήνα πριν από 
την εξεταστική περίοδο από τη ΓΣ του Τµήµατος και περιλαµβάνει την 
ηµεροµηνία, τόπο και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης για κάθε µάθηµα. 
1.2 Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις 
Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις ενός µαθήµατος έχουν µόνο οι φοιτητές που 
έχουν εµπρόθεσµα δηλώσει το µάθηµα στο Unistudent στο αντίστοιχο εξάµηνο 
φοίτησης.  
1.3 Έναρξη εξέτασης 
α. Τα µέλη ΕΤΕΠ του Τµήµατος και οι επιτηρητές που είναι υπεύθυνα για την 
επιτήρηση προσέρχονται στον χώρο των εξετάσεων 20 λεπτά πριν από την έναρξή 
της εξέτασης, ώστε να φροντίσουν για την επιτυχή διεξαγωγή της. 

β. Κάθε εξεταζόµενος/νη οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισµένη αίθουσα το 
αργότερο 15 λεπτά πριν από την προγραµµατισµένη για την εξέταση ώρα. 

γ. Κανείς φοιτητής και καµία φοιτήτρια δεν εισέρχεται στο αµφιθέατρο ή στην 
αίθουσα εξετάσεων, αν είναι άδειο, προτού εισέλθουν οι επιτηρητές και του/της 
υποδείξουν πού θα καθίσει.  

δ. Φοιτήτρια/τής που θα γίνει αντιληπτός/ή να γράφει πάνω στα έδρανα πριν από 
την έναρξη των εξετάσεων, θα αποκλείεται από τη συµµετοχή του/της σε αυτές. 

ε. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν µαζί τους κατά τις εξετάσεις αποδεικτικό 
στοιχείο της ταυτότητάς τους και πιο συγκεκριµένα την κάρτα φοιτητή ή άλλο 
δηµόσιο έγγραφο (π.χ. αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης, 
κτλ.). Σε περίπτωση που κάποιος/α το αµελεί, δεν θα γίνεται δεκτός/ή στις 
εξετάσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το όνοµα του/της εξεταζόµενου/ης 
φοιτητή/τριας δεν είναι το ίδιο µε το όνοµα εκείνου/ης που παραδίδει το γραπτό, 
θα ακολουθούνται οι προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες περί 
πλαστοπροσωπίας και απάτης. 

στ. Ο εξεταζόµενος αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του και επιδεικνύει τη 
φοιτητική του ταυτότητα στον επιτηρητή που έχει οριστεί από τον διδάσκοντα/τη 
διδάσκουσα, ώστε να γίνει ταυτοποίηση.  

ζ. Πριν από τη διανοµή των θεµάτων δίνονται σαφείς οδηγίες από τον 
διδάσκοντα/τη διδάσκουσα ότι οι εξεταζόµενοι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα 
κινητά τους τηλέφωνα  και να τοποθετηθούν σε θέση εµφανή (π.χ. δίπλα στο άδειο 
έδρανο, στην έδρα). Αποµακρύνονται επίσης οι σηµειώσεις, τα βιβλία, οι τσάντες 
και τα λοιπά προσωπικά αντικείµενα. Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ρια 
δεν ακολουθεί τις οδηγίες των επιτηρητών, θα αποκλείεται από τις εξετάσεις. Αν 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων βρεθούν προσωπικά αντικείµενα ή βιβλία σε άλλη  
θέση (π.χ. κάτω από το έδρανο), το γραπτό του αντίστοιχου/χης  φοιτητή/τριας θα 
µονογραφείται. 

η. Όποιος/α φοιτήτρια/τής γίνει αντιληπτός/ή από τους επιτηρητές ή τον 
διδάσκοντα ότι χρησιµοποιεί σµικρύνσεις ή άλλα µέσα αντιγραφής (π.χ. ακουστική 
αντιγραφή), αποµακρύνεται από τον χώρο των εξετάσεων και το γραπτό του/της 
µονογράφεται και µηδενίζεται (δηλαδή στο βαθµολόγιο να εµφανίζεται ο βαθµός 
«Μηδέν» και όχι «Ένα» ή «Μονάδα»), ασχέτως αν έγινε αντιληπτός/ή προτού 
αρχίσει να γράφει ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

θ. Σε περίπτωση ανάρµοστης συµπεριφοράς (συµπεριλαµβανοµένης π.χ. της 
αντιγραφής µε οιονδήποτε τρόπο, της πλαστογράφησης ταυτότητας 
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φοιτητή/τριας, της εξύβρισης επιτηρητή ή εξεταστή από φοιτητή), ο/η Πρόεδρος 
του Τµήµατος, µετά από αξιολόγηση του περιστατικού, διαβιβάζει το υλικό στον 
Πρύτανη προς πειθαρχικό έλεγχο για την επιβολή κυρώσεων 

ι. Απαγορεύεται η έξοδος από την αίθουσα της εξέτασης των φοιτητών/τριων πριν 
από την παρέλευση 15 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης.  

ια. Συνοδεύεται οπωσδήποτε όποιος/α φοιτήτρια/τής επιθυµεί να εξέλθει για λίγο 
από τον χώρο εξετάσεων για οποιονδήποτε λόγο (ζαλάδα, τουαλέτα κλπ.). 

1.4 Διεξαγωγή εξετάσεων 
α. Στην αρχή της εξέτασης και αµέσως µετά την επίδοση των θεµάτων οι φοιτητές 

µπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή 
εφόσον αυτός το αποδέχεται. 

β. Ο καθηγητής οφείλει να διενεργήσει προφορικές εξετάσεις για φοιτητές που µε 
απόφαση ΓΣ έχουν το σχετικό δικαίωµα, σε άλλο χώρο από το χώρο γραπτής 
εξέτασης του µαθήµατος. 

γ. Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόµενης για την εξέταση ώρας ο 
επιτηρητής ενηµερώνει σχετικά τους εξεταζόµενους. 

δ. Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισµένη για την εξέταση προθεσµία, ο επιτηρητής 
οφείλει να διακόψει την εξέταση και να παραλάβει τα γραπτά. Κατά την παράδοση 
των γραπτών οι εξεταζόµενοι συµπληρώνουν τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο και 
ΑΜ) και υπογράφουν το σχετικό φύλλο παρουσίας.  

ε. Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται µόνο οι φοιτητές που έχουν 
δηλώσει το µάθηµα και εξετάζονται σε αυτό. 

στ. Ο ελάχιστος αριθµός φοιτητών που επιτρέπεται να µείνουν στο τέλος στην αίθουσα 
είναι δύο (2). 

ζ. Σε περίπτωση προφορικής εξέτασης η/ο φοιτήτρια/τής µε την είσοδό της/του στον 
τόπο εξέτασης υπογράφει στο φύλλο παρουσίας 

1.5 Διακοπή εξέτασης 
Η εξέταση του µαθήµατος είναι δυνατόν να διακοπεί εφόσον προκύψουν έκτακτοι 
λόγοι (π.χ. διακοπή ρεύµατος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κ.τ.λ.). 
Η διακοπή γίνεται µε ευθύνη του υπεύθυνου εξεταστή. 
Στην περίπτωση αυτή η εξέταση ακυρώνεται και ορίζεται από τον υπεύθυνο εξεταστή 
σε συνεργασία µε τον/την υπεύθυνο κατάρτισης προγράµµατος εξετάσεων 
επαναληπτική εξέταση αµέσως µετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου για όσους δεν 
παρέδωσαν το γραπτό τους. 
1.6 Ακύρωση εξέτασης 
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διαρροής των θεµάτων και µετά από απόφαση της ΓΣ 
του Τµήµατος, ο υπεύθυνος/νη καθηγητής/τρια οφείλει να αιτηθεί προς της ΓΣ 
ακυρώσει της εξέτασης του µαθήµατος. Η ΓΣ αποφαίνεται για την ανάγκη διεξαγωγής 
νέας εξέτασης. 
 
1.7 Αποτελέσµατα εξετάσεων 
Η βαθµολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο/νη καθηγητή/τρια σε διάστηµα 20 
ηµερών από τη διεξαγωγή της εξέτασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο σε 20 
µέρες µετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου (βλ. Απόφαση Συγκλήτου 41/630/4 
Δεκεµβρίου 2008). Σε περίπτωση που µέλη Δ.Ε.Π., λόγω του µεγάλου αριθµού των 
γραπτών, δεν µπορούν να ανταποκριθούν εντός εικοσαήµερου καταθέτουν αίτηµα 
προς τη ΓΣ για παράταση του χρόνου υποβολής των βαθµολογιών. Η ΓΣ αποφασίζει 
σχετικά. 
Μέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
βαθµολογίας του µαθήµατος, µε αιτιολογηµένη αίτησή του, φοιτητής που συµµετείχε 
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στην εξέταση µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για το βαθµό του από τον υπεύθυνο 
καθηγητή. Ο φοιτητής έχει δικαίωµα να υποβάλει τεκµηριωµένη αίτηση 
επαναξιολόγησης και το θέµα παραπέµπεται στη ΓΣ η οποία αποφασίζει σχετικά 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας. 
Δεν καταχωρούνται βαθµοί για φοιτητές  που δεν συµπεριλαµβάνονται στον 
κατάλογο εξεταζόµενων. 
1.8 Υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζόµενων 
Οι φοιτητές οφείλουν να: 

• έχουν µαζί τους φοιτητική ταυτότητα, 
• σέβονται τον παρόντα κανονισµό, 
• ακολουθούν τις υποδείξεις των επιτηρητών, 
• µην φέρνουν στο χώρο εξέτασης καφέδες, αναψυκτικά, τρόφιµα, 
• µη χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο ούτε να έχουν ενεργοποιηµένο το 
τηλέφωνό τους 

1.9 Υποχρεώσεις των καθηγητών 
• Οι καθηγητές οφείλουν να αναρτούν στο e-class την εξεταζόµενη ύλη.  
• Τα θέµατα των εξετάσεων πρέπει να εντάσσονται στην ύλη που έχει οριστεί 
προς εξέταση. 

• Η φύση των θεµάτων να είναι τέτοια ώστε η εξέταση να µπορεί να ολοκληρωθεί 
κατά τον προβλεπόµενο χρόνο. 

1.10 Τήρηση του κανονισµού 
Αρµόδιο όργανο για τη σύνταξη, την τήρηση, τη συµπλήρωση, τροποποίηση καθώς 
και την ερµηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισµού είναι η ΓΣ του Τµήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΝ0ΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  
«Αειφορικά Συστήµατα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία»  
  
Το παρόν κείµενο αποτελεί τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αειφορικά Συστήµατα 
Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία» του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).   
Ο κανονισµός αυτός διαµορφώθηκε µε τροποποίηση και εκσυγχρονισµό του 

ισχύοντος από το 2007 κανονισµού, έτος ιδρύσεως και έναρξης λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1877/Β΄/14-9-2007). Στα 
άρθρα του παρόντος κανονισµού έχουν ενσωµατωθεί όλες οι προβλεπόµενες από 
την κειµένη νοµοθεσία διατάξεις που διέπουν τη δοµή, οργάνωση και λειτουργία 
των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Ν 3685 ΦΕΚ 148/Α΄/16-6-2008; Ν 
4025 ΦΕΚ 228/Α΄/2-11-2011; Ν 4009 ΦΕΚ 195/Α΄/6-9-2011; Ν 4076 ΦΕΚ 
159/Α΄/10-8-2012) καθώς και το σχέδιο Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Δ.Π.Θ. όπως διαµορφώθηκε και εγκρίθηκε στην αριθ. 87/1-7-2010 (Θέµα 7ο) 
συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δ.Π.Θ.  
  

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται µε 
την απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Οι 
µεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται µέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της 
γενικότερης αποστολής του. 

Στο ΤΑΑ του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) λειτουργεί Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αειφορικά Συστήµατα Παραγωγής και 
Περιβάλλον στην Γεωργία» µε τρεις κατευθύνσεις  

I. Επιστηµών Φυτών και Περιβάλλοντος 

II. Οικονοµική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων  

III. Βιοτεχνολογίας & 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 
διατάξεις 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 καταρτίζεται ο Κανονισµός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τµήµατος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων. 
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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 επιστήµονες ικανούς να υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εφαρµογή 
νέων φιλικών προς το περιβάλλον, οικονοµικά 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 λειτουργία του προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών είναι:  

 
1.  Η Σύγκλητος του Ιδρύµατος, η οποία είναι το αρµόδιο 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 Μεταπτυχιακών 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 διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,  
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων 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 
εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας 
µε ευθύνη του Διευθυντή συντάσσεται 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 Επιτροπή 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 διαπιστώνει 
αλληλοεπικάλυψη 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 αιτιολογηµένη απόφασή της. Το Τµήµα 
αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, υποβάλλει 
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εκ νέου σε αυτήν, την εισήγησή 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 εισήγησή 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 βαθµίδας ή της βαθµίδας του 
αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό 
αντικείµενο 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 όργανα του Ιδρύµατος για κάθε 
θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική 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 απερχόµενου Διευθυντή, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση 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. 
6.  Η εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι 
αρµόδια για την εξωτερική ακαδηµαϊκή 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 
κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
συµπεριλαµβανοµένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του 
Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, ή επιστήµονες της 
αλλοδαπής ή της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους 
επισκέπτες διδάσκοντες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου 
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 ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, τη 
λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, καθορίζονται 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 κατευθύνσεις, και ειδικότερα 20 
συνολικά µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ανά κατεύθυνση εξειδίκευσης. 
Επιπλέον ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του 
Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 5, και καθορίζεται σε σχέση µε το µέγιστος αριθµός αυτών σε 
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σχέση και µε τον αριθµό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τµήµατος και τον 
αριθµό των διδασκόντων του Τµήµατος µε στόχο την διασφάλιση της ποιότητας όλων 
των κύκλων σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017). 

Άρθρο 6 
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 
(Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής και 
ειδικότερα όσοι είναι πτυχιούχοι Τµηµάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών 
Σχολών, των Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών 
Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Σχολών Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίων. 
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή/τρια του/της 
οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει 
αναγνωριστεί 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 αίτησή 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 ΤΑΑ 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 Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις µε ανοιχτή διαδικασία για την 
εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.  
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων 
και ο αριθµός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι 
προθεσµίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά (α) αντίγραφο πτυχίου, 
β) αναλυτική βαθµολογία, γ) βιογραφικό σηµείωµα, δ) δύο εµπιστευτικές συστατικές 
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 προτεραιότητας 
την κατεύθυνση (εξειδίκευση) του Μ.Π.Σ. στην όποια θα ήθελαν να εγγραφούν. 
ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων. Η επιλογή των εισακτέων 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 γνωστά 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 µαθήµατα, 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 αντικειµένου του Π.Μ.Σ. µε συντελεστή βαρύτητας 0,3. 
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4. Συνέντευξη από αρµόδια Επιτροπή Επιλογής µε συντελεστή βαρύτητας 0,2. 
 
Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποτελεί απαραίτητη 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 ηµεδαπής 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 εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
Υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι των κατά τα ανωτέρω απαιτούµενων 
πιστοποιητικών γλωσσοµάθειας υποβάλλονται σε εξετάσεις µε στόχο την πιστοποίηση 
της γνώσης της γλώσσας στο προβλεπόµενο επίπεδο, αλλά και της εξειδικευµένης 
γνώσης στη θεµατική περιοχή του οικείου κλάδου. Τις εξετάσεις διενεργεί η 
Επιτροπή 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 υποβάλει αίτηση.  
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια. 
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη 

πραγµατοποιείται από τα µέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής. Στη διαδικασία, 
χωρίς δικαίωµα έκφρασης γνώµης, µπορεί να παραβρεθεί και οποιοδήποτε µέλος της 
Συνέλευσης του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
δ) Ιεραρχεί βαθµολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή. 
ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής ανά κατεύθυνση στον οποίο 

συµπεριλαµβάνονται και επιλαχόντες, ο οποίος και επικυρώνεται από την Συνέλευση 
του Τµήµατος και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραµµατείας και στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος. Κατά την επικύρωση των αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας 
υπόψη το πρόγραµµα σπουδών των επιτυχόντων υποψηφίων η Γενική Συνέλευση 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο 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 
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). 
Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας µπορεί να γίνει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, που πρέπει να είναι 
συγκεκριµένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του Τµήµατος. 
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Στις περιπτώσεις ισοβαθµίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων 
υποψηφίων, επιλέγεται ο υποψήφιος 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 
µαθηµάτων 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 Σπουδών (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 είναι µικρότερος από τρεις µήνες. 
Η φοίτηση στο πρόγραµµα θεωρείται ότι λήγει µε την ολοκλήρωση της συγγραφής και 
της δηµόσιας παρουσίασης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. 
Ο µεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωµένος να ολοκληρώσει τις µεταπτυχιακές 
του σπουδές µέσα στο διπλάσιο της προβλεπόµενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. διάρκειας.  
2. Μερική φοίτηση 
Στους µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προβλέπεται 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 φοίτησης. 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 εργαζόµενους µεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του 
προγράµµατος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις 
(ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι 
ανωτέρας 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 µπορεί 
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 
Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης 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 εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις),  
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β) η πληµµελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο 
Κανονισµό,  
γ) συµπεριφορά που προσβάλλει την ακαδηµαϊκή δεοντολογία, 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 επιτυχόντες θα 
πρέπει να προσέλθουν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εγγραφής τους.  
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω χρονικής προθεσµίας 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 επιλαχόντων µεταπτυχιακών 
φοιτητών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός µιας εβδοµάδας από τη λήξη της κανονικής 
προθεσµίας εγγραφών του Π.Μ.Σ. 
Στο έντυπο της σχετικής αίτησης εγγραφής που λαµβάνουν από τη Γραµµατεία ή από 
την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., οι υποψήφιοι µεταπτυχιακών φοιτητών δηλώνουν ότι 
έχουν λάβει γνώση του παρόντος Κανονισµού και αποδέχονται στο σύνολό τους, τους 
κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονισµού αποτελεί προϋπόθεση 
για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του µεταπτυχιακού φοιτητή. 
Στην αίτηση εγγραφής οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν την ειδίκευση που θα 
παρακολουθήσουν καθώς 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 εξαµήνου, οι Μ.Φ. καταθέτουν στη 
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. δήλωση µε τους τίτλους των µαθηµάτων που θα 
παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαµήνου. Οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωµα 
µεταβολής της αρχικής τους δήλωσης µαθηµάτων αυστηρά για µία ακόµη εβδοµάδα. 
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή µε τη νέα δήλωσή τους µπορούν να προχωρήσουν σε 
αλλαγή µόνο ενός το πολύ κατ’ επιλογή υποχρεωτικού µαθήµατος.  

Άρθρο 10 
Πρόγραµµα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75. Η εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας (Δ.Ε.) είναι 
υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS.  
Το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει 3 κατευθύνσεις 
Α. Επιστηµών Φυτών και Περιβάλλοντος 
Β. Οικονοµική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων 
Γ. Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίµων  
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Με βάση τα αποτελέσµατα αξιολόγησης της Επιτροπής επιλογής, οι φοιτητές κατά την 
εγγραφή τους κατανέµονται 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 υποχρεωτικά, και σε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα. Κάθε 
µάθηµα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό, διδάσκεται τρεις ώρες 
εβδοµαδιαίως και περιλαµβάνει συνολικά δεκατρείς (13) διαλέξεις. Μέρος κάθε 
µαθήµατος µπορεί να διδάσκεται υπό µορφή εργαστηριακών ή πρακτικών ασκήσεων. 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών της κάθε κατεύθυνσης, ο Μ.Φ. στην κατεύθυνση:  
Α) Επιστηµών Φυτών και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να παρακολουθήσει 

συνολικά έξι (6) µαθήµατα, και ειδικότερα 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 προσφερόµενα προς επιλογή µαθήµατα της αντίστοιχής κατεύθυνσης 
Β) Οικονοµική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, 

θα πρέπει να παρακολουθήσει συνολικά έξι (6) µαθήµατα, και ειδικότερα κατά τη 
διάρκεια του 1ου εξαµήνου σπουδών, τέσσερα (4) υποχρεωτικά µαθήµατα ειδίκευσης, 
και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαµήνου, ένα (1) υποχρεωτικό µάθηµα ειδίκευσης και 
ένα (1) υποχρεωτικό µάθηµα ειδίκευσης από άλλη κατεύθυνση 
Γ) Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίµων, θα πρέπει να παρακολουθήσει 

συνολικά έξι (6) µαθήµατα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαµήνου 
σπουδών, τρία (3) υποχρεωτικά µαθήµατα ειδίκευσης και κατά τη διάρκεια του 2ου 
εξαµήνου, δύο (2) υποχρεωτικά µαθήµατα ειδίκευσης και ένα (1) υποχρεωτικό 
µάθηµα ειδίκευσης από άλλη κατεύθυνση 
Παράλληλα µε την παρακολούθηση των µαθηµάτων, ο Μ.Φ. αναλαµβάνει την 
εκπόνηση Δ.Ε..  
Η Δ.Ε. έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά αντικείµενο που 
εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό 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 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι. 

 
Κατεύθυνση: Επιστηµών Φυτών και Περιβάλλοντος 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC
TS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS 

1. Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες  
2. Ολοκληρωµένη Διαχείριση 

Εχθρών των Φυτών 
3. Φυσιολογία Καρποφόρων 

Δένδρων 
4. Διπλωµατική Εργασία (έναρξη) 

7,5 
7,5 

 
7,5 
7,5 

1. Ρύπανση 
Αγροοικοσυστηµάτων  

2. Επιλογή 1 
3. Επιλογή 2 
4. Διπλωµατική Εργασία 

7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

  Μαθήµατα επιλογής   
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1. Αλληλεπιδράσεις 
Εντόµων-Φυτών  

2. Βιοτεχνολογία Φυτών  
3. Φυσιολογία Απόδοσης 

Καλλιεργειών 
4. Ειδική Βελτίωση 

Φυτών 

7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
 
ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC
TS 

Διπλωµατική Εργασία (ολοκλήρωση) 15 

ΣΥΝΟΛΟ 15 
 
Κατεύθυνση: Οικονοµική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίµων 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC
TS ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC

TS 
1. Μάρκετινγκ  
2. Ειδικά Θέµατα Επιχειρησιακής 

Έρευνας  
3. Διεθνές Εµπόριο και Πολιτική  
4. Θέµατα Μικροοικονοµικής 

Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και 
Οικονοµική Επιχειρήσεων Τροφίµων 

7,5 
 

7,5 
7,5 
7,5 

1. Ειδικά Θέµατα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Τροφίµων 

2. Μέθοδοι και Εφαρµογές 
Επιχειρηµατικής Έρευνας 

3.  Διπλωµατική Εργασία 
(έναρξη) 

7,5 
 

7,5 
 

15,0 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
 
ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC
TS 

Διπλωµατική Εργασία 
(ολοκλήρωση) 

15 

ΣΥΝΟΛΟ 15 
 
Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίµων 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC
TS ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC

TS 
1. Ειδικά κεφάλαια 

βιοτεχνολογίας τροφίµων 
2. Βιοµηχανική Υγιεινή 

7,5 
 

7,5 

1. Θέµατα Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίµων και Ύδατος 

7,5 
 

7,5 
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5. Ειδικά θέµατα διατροφής 
6. Διπλωµατική Εργασία (έναρξη) 

7,5 
7,5 

2. Χηµεία φυσικών 
προϊόντων και εφαρµογές  

3. Ειδικά θέµατα Επιστήµης 
και Τεχνολογίας Τροφίµων  

4. Διπλωµατική Εργασία  

 
7,5 

 
7,5 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30 
 
ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ EC
TS 

Μεταπτυχιακής Εργασίας 
Ειδίκευσης (ολοκλήρωση) 

15 

ΣΥΝΟΛΟ 15 
 

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. 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 Διευθυντή Π.Μ.Σ. ανακοινώνεται το 
ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων κάθε κατεύθυνσης (τα µαθήµατα και τα σεµινάρια 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν και απογευµατινές ώρες στη διάρκεια της εβδοµάδας 
ή ακόµα και Σαββατοκύριακα ή αργίες) . Η συνολική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 
είναι 47 πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, προετοιµασίας και εξετάσεων χωρίς να 
συµπεριλαµβάνονται οι φοιτητικές διακοπές. Ειδικότερα: 

I. 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&2η εβδοµάδα Φεβρουαρίου, επαναληπτική εξεταστική 3η εβδοµάδα 
Σεπτεµβρίου) (οι δύο (2) εβδοµάδες που αντιστοιχούν στις διακοπές των 
Χριστουγέννων δεν προσµετρούνται). 
II. Το Β΄ εξάµηνο αρχίζει την 3η εβδοµάδα Φεβρουαρίου 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&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 ακαδηµαϊκού 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 συντονιστή µπορεί να αναλάβουν αποκλειστικά µέλη Δ.Ε.Π. 
του Τµήµατος στα οποία έχει ανατεθεί εν όλο ή εν µέρει η διδασκαλία του αντίστοιχου 
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µαθήµατος. Κατ' εξαίρεση, προσκεκληµένοι οµιλητές µπορεί να ορίζονται και κατά τη 
διάρκεια του εξαµήνου κατόπιν εισήγησης του συντονιστή 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 
εργαστήριων (εφόσον προβλέπονται) του µαθήµατος, οι τίτλοι των διαλέξεων µε τους 
αντίστοιχους διδάσκοντες και τους προσκεκληµένους οµιλητές, ο χρόνος 
πραγµατοποίησής τους, το περιεχόµενο των διαλέξεων, η προτεινόµενη βιβλιογραφία 
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 παρακάτω: 

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 εξεταστική). 
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 παράδοση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή έως την πρώτη 
εβδοµάδα του Φεβρουαρίου (1η εξεταστική).  

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέµα δίνεται από τον διδάσκοντα την τελευταία 
εβδοµάδα του Ιούνιο και η παράδοση 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 
Ιούνιου (1η εξεταστική).  

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέµα δίνεται από τον διδάσκοντα την τελευταία 
εβδοµάδα του Ιούνιο και η παράδοση 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. Επιτρέπονται 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 
επαγγελµατικών υποχρεώσεων), τότε µετά από αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/ης 
µεταπτυχιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζεται από την Συντονιστική 
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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, η/ο φοιτήτρια/τής 
θεωρείται αποτυχών στο µάθηµα αυτό. 
Ο έλεγχος στα επιµέρους µαθήµατα γίνεται µε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, 
εκπόνηση εργασιών ή συνδυασµό των ανωτέρω.  
Η συµµετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Η µη 
προσέλευση και συµµετοχή 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 αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας ή ιδιαίτερου προβλήµατος, η Γ.Σ. 
µπορεί να εγκρίνει κατόπιν αίτησής του τη δυνατότητα επανεξέτασης του µαθήµατος 
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 ‘Άριστα’ από οκτώ και πενήντα (8,50) έως δέκα (10), ‘Λίαν καλώς’ 
από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και σαράντα 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), E (5), F (4-0 αποτυχία). Προβιβάσιµος βαθµός ορίζεται το 
πέντε (5). 
Αν ο µεταπτυχιακός/ή φοιτήτρια/τής αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή 
µαθηµάτων και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα, 
εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριµελή επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. της 
Σχολής, τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το 
εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται 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 συντονιστή/τριας του µαθήµατος στους/στις µεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία εξέτασης ή στην 
περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ηµέρες µετά την 
ηµεροµηνία 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 Σύστηµα 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 φοιτήτρια/τής υποχρεούται ατοµικά 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 φοιτήτρια/τής και να αξιοποιεί τις 
γνώσεις που αποκτήθηκαν στα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριµένες 
εφαρµογές.  
Σχετικά µε την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Διπλωµατικής εργασίας 
ορίζονται τα εξής: 
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1. Αίτηση - Υποβολή θέµατος 
Ο/Η µεταπτυχιακός /ή φοιτήτρια/τής µεταξύ της 3ης και 4ης εβδοµάδας φοίτησης του 
Α΄ εξαµήνου υποβάλλει προς τη Συντονιστική Επιτροπή αίτηση θέµατος Δ.Ε. στην 
οποία αναφέρει τον προτεινόµενο τίτλο της διπλωµατικής εργασίας, τον προτεινόµενο 
επιβλέποντα. Στην αίτηση επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόµενης εργασίας Στο 
διάστηµα, κάθε Μ.Φ. µε αίτησή 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/ουσα 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 Εξεταστικής 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 εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ. µε ανάθεση διδακτικού έργου. 

3.  Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωµατικής Εργασίας  
Για να εγκριθεί η διπλωµατική εργασία η/ο φοιτήτρια/τής οφείλει να την υποστηρίξει 
ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.  
Μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτήτρια/τής υποβάλλει στον 
επιβλέποντα και στα άλλα δύο µέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής  αντίγραφα 
της τελικής Διπλωµατικής Εργασίας. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την Τριµελή 
Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ηµεροµηνία της προφορικής εξέτασης - 
παρουσίασης 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 εισήγησης του Επιβλέποντα Καθηγητή, η Δ.Ε. 
µπορεί να κατατεθεί στην Αγγλική, µε αντίστοιχη ευρεία περίληψη στην Ελληνική. 
Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας παρατίθενται στο 
Παράρτηµα 6. 
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον 
της Τριµελούς Εξεταστικής 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 περιοδικά ή συνέδρια. 
Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Δ.Ε., η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και 
υπογράφει Πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς 
και ο τελικός βαθµός. 
Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στον 
διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η 
δυνατότητα επανυποβολής της µετά από δύο µήνες, αφού βελτιώσει την εργασία ο/η 
µεταπτυχιακός/ή φοιτήτρια/τής σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Ε.Ε. Σε περίπτωση 
αρνητικής κρίσης µετά τη 2η υποβολή, ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτήτρια/τής έχει το 
δικαίωµα, το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, να αλλάξει το θέµα και τον/την 
επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο/η µεταπτυχιακός/ή 
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φοιτήτρια/τής 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 διδακτικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης 
καθηκόντων επίβλεψης ή σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 
επιβλέποντα/ουσας ή µέλους της Τριµελούς Εξεταστικής 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 προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου 
σπουδών πλην του δικαιώµατος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων.  
Το Τµήµα οφείλει να εξασφαλίζει στους µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες µε 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιµότητα στα προτεινόµενα 
συγγράµµατα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.  

Άρθρο 14 
Υποχρεώσεις µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις: 
- 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 
λογοκλοπής 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις 

αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ., του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Δ.Π.Θ., καθώς και την ακαδηµαϊκή δεοντολογία. 

Άρθρο 15 
Τέλη φοίτησης 

Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. 
Το ύψος των προβλεπόµενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράµµατος 
καθορίζεται στο ποσό των 2.000,0 ευρώ και αποσκοπούν 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.  
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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 διδάκτρων της Α δόσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ενώ η καταβολή των επόµενων δόσεων 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή του Μ.Φ. στις εξετάσεις των µαθηµάτων. Η 
καταβολή των διδάκτρων γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διαχείρισή τους. 
Το αντίγραφο του εντύπου τραπεζικής κατάθεσης των ανωτέρω διδάκτρων και των 
προσκοµίζεται απαραιτήτως κατά τη διαδικασία εγγραφής στο ΠΜΣ και αποτελεί 
προϋπόθεση για αυτήν. Η εµπρόθεσµη καταβολή των παραπάνω δόσεων των 
διδάκτρων, καθώς και η κατάθεση αντιγράφου του εντύπου κατάθεσης στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος, αποτελούν προϋπόθεση για την οµαλή συνέχιση των 
σπουδών.  
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες 
Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδηµα (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 παρέχεται 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 τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των 
φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά 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 παραγράφου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήµατα του τελευταίου φορολογικού έτους, 
για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής 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 µη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή. 
Η παράβαση από τα αρµόδια για την επιλογή των φοιτητών/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 απόλυσης, 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. 
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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 υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο του Τµήµατος 
και τον/την Γραµµατέα του Τµήµατος ή τους/τις νόµιµους/ες αναπληρωτές τους. Σε 
περίπτωση Διαπανεπιστηµιακού 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 αντίστοιχα όργανα του ιδρύµατος που έχει την διοικητική 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. µπορεί να χορηγείται, 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 Υ.Α. 
Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β΄ 1466) και το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηµατικό 
έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο 
πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν 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. αναλαµβάνουν:  
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. 407/80 του οικείου 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 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 
1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.  
Προϋπόθεση για την αµοιβή µέλους Δ.Ε.Π. για τη συµµετοχή του σε Π.Μ.Σ., µε τη 
µορφή µαθήµατος, σεµιναρίου 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 υποχρεώσεών του, ενός µαθήµατος, σεµιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, 
σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τµήµατός 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 
παραπάνω 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 
µηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του 
άρθρου 153 του ν. 4472/2017. 
Η συµµετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καµία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηµατική 
δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος κατά την έννοια της περίπτωσης 
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θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του ν. 4310/2014 (Α' 
258)». 
Με αιτιολογηµένη απόφασή της η Συνέλευση του Τµήµατος, σε περίπτωση που δεν 
επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, 
µπορεί να αποφασίσει: 

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε µέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τµηµάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή 
- την πρόσκληση µελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 

του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδηµίας Αθηνών. 
Επιπλέον η Συνέλευση του Τµήµατος µε απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση 
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., µπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωµένους/ες 
επιστήµονες 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 οριζόµενα 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 Πρόγραµµα Τµηµάτων του 
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή άλλων συναφών Τµηµάτων του Δηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι. 
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 
υποχρεωµένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Π.Μ.Σ, αν καλύπτουν τις υπό του 
νόµου προβλεπόµενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράµµατα του 
Ιδρύµατος.  
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων, σεµιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.  
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η περιγραφή του 
µαθήµατος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης 
του µαθήµατος, η επικοινωνία µε τους/τις  µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. 

Άρθρο 19 
Διοικητική Υποστήριξη  

1. Διεύθυνση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Υποχρεώσεις 
Διευθυντή/ιας 
α) Δηµιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για κάθε Π.Μ.Σ. στο Τµήµα εκείνο του 

Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και 
λειτουργίας του.  
β) Ο/Η Διευθυντής/ια κάθε Π.Μ.Σ. είναι µέλος της Σ.Ε. και ορίζεται µαζί µε τον 

Αναπληρωτή του/της, µε απόφαση 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 αναπληρωτή, 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 αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος 

για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία του προγράµµατος. Ο/Η 
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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 αρµόδιος/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 λοιπών δραστηριοτήτων του, µε 
στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών 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 υπογράφει τις εντολές πληρωµής των σχετικών δαπανών και 
συνυπογράφει τις συµβάσεις ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό.  
ζ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι διαθέσιµος/η για ενηµέρωση, 

αν ζητηθεί, της Συνέλευσης για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική 
λειτουργία του. 
η) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέµατα της 

αρµοδιότητάς της και µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών της.  
2. Υποχρεώσεις Γραµµατείας 

Γραµµατειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. που λειτουργεί 
στο χώρο της Γραµµατείας του Τµήµατος. Ευθύνη της Γραµµατείας είναι η παραλαβή 
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 ΤΑΑ συστεγάζεται µε το Τµήµα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων και λειτουργεί σε συγκρότηµα σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων 
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Στο 
συγκρότηµα των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαµβάνονται το κεντρικό κτίριο της 
Σχολής, το κτίριο 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 
εργαστηριακής εκπαίδευσης των φοιτητών καθώς και σηµαντικός 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 και το κτίριο 
ΔΗΜΗΤΡΑ:  

1. Εργαστήριο Γεωργίας 
2. Εργαστήριο Δενδροκοµίας – Κηπευτικών - Ανθοκοµίας  
3. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας 
4. Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας και Ζωολογίας 
5. Εργαστήριο Φαρµακολογίας και Οικοτοξικολογίας 
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6. Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 
7. Εργαστήριο Γεωργικής Οικονοµίας 
8. Εργαστήριο Μάνατζµεντ και Μάρκετινγκ 
9. Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισµών 
10. Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Οικονοµικής Στατιστικής 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 φοιτητών 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 εκπαιδευτικό όσο και 
το ερευνητικό έργο του Τµήµατος.  
Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος αποτελεί παράρτηµα της κεντρικής βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστηµίου, διαθέτει σηµαντικό αριθµό σύγχρονων επιστηµονικών 
συγγραµµάτων και συνεχώς εµπλουτίζεται µε νέους τίτλους. Στο χώρο της 
βιβλιοθήκης λειτουργεί χώρος αναγνωστηρίου εξοπλισµένος µε ικανοποιητικό αριθµό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσω του συστήµατος ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, το 
σύνολο των φοιτητών και του προσωπικού του Τµήµατος έχουν γρήγορη και άµεση 
πρόσβαση σε αξιόπιστες βάσεις δεδοµένων για την αναζήτηση επιστηµονικής 
βιβλιογραφίας. Παράλληλα, µε την βοήθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης και 
αξιοποιώντας τη δυνατότητα του συστήµατος διαδανεισµού των βιβλιοθηκών οι 
φοιτητές έχουν πρόσβαση σε µη διαθέσιµους ηλεκτρονικά τίτλους (βιβλία, περιοδικά). 
Στο Αγρόκτηµα εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ΤΑΑ 
εξυπηρετούνται από υπαίθριο χώρο έκτασης περίπου 34.000 τ.µ. που παραχωρήθηκε 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το 2018. Το αγρόκτηµα 
βρίσκεται κοντά στον ιστό της πόλης,  δίπλα από το σιδηροδροµικό σταθµό (πρώην 
κτήµα του Σταθµού Γεωργικής Έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ). 
Το σύνολο των παραπάνω εγκαταστάσεων χρησιµοποιούνται στην υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις) και την ερευνητική 
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 συνεργαζόµενων για την οργάνωσή 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 οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (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 Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

των Α.Ε.Ι., 
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ζ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 
η) τέλη φοίτησης για την κάλυψη µέρος των λειτουργικών του εξόδων του Π.Μ.Σ. 

καθώς αυτά δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηµατοδότησης, 
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, 
µετακινήσεων, εξοπλισµού, λογισµικού, αναλώσιµων, χορήγησης 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 κύκλου Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό υλοποιούµενο έργο 
από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. και γίνεται: 
α) σύµφωνα µε το σκοπό και το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του τελευταίου. Ως 

κύκλος Π.Μ.Σ. νοείται η οριζόµενη από την Ιδρυτική Απόφαση του κάθε Π.Μ.Σ. 
συνολική διάρκειά του.  
β) µε βάση τον προϋπολογισµό ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από 

πρόταση της αρµόδιας Συνέλευσης του Τµήµατος και κατόπιν αποδοχής της 
διαχείρισής του από την Επιτροπή Ερευνών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 
Θράκης. 

 
Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος των υλοποιούµενων  
έργων του Π.Μ.Σ. και έχει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που ορίζονται στον 
εκάστοτε εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.. 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του εγκεκριµένου από την αρµόδια Συνέλευσης 
του Τµήµατος προϋπολογισµού του Π.Μ.Σ. και την προσαρµογή αυτού στις εκάστοτε 
ανάγκες ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει τη 
δυνατότητα, µόνο µετά από σχετική εξουσιοδότηση των παραπάνω αρµοδίων 
οργάνων, να αυξοµειώνει και να αναδιανέµει τα προϋπολογισθέντα ποσά στην κάθε 
κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού. 

Άρθρο 22 
Λογοκλοπή 

Ο/Η µεταπτυχιακός/κή φοιτήτρια/τής καταθέτοντας οποιαδήποτε µεταπτυχιακή 
εργασία είναι υποχρεωµένος/η να αναφέρει αν χρησιµοποίησε το έργο και τις 
απόψεις άλλων. 
Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό παράπτωµα. Λογοκλοπή θεωρείται η 
αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιµοποίηση εργασίας 
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άλλου/ης -δηµοσιευµένης ή µη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση 
οποιουδήποτε υλικού τεκµηρίωσης, ακόµη και από µελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, µπορεί να στοιχειοθετήσει 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 παράβαση 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 24 
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 Προγράµµατος και 
αποτελεί τον επίσηµο χώρο ενηµέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.  

 
Άρθρο 25 

Αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. 
Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και κάθε 
διδάσκοντος/ουσας από τους µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες,, οι οποίοι/ες, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εσωτερικό σύστηµα 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 µαθηµάτων 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 απερχόµενου Διευθυντή, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων 
πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισµός κατατίθεται στο ΤΑΑ. 
Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και 
διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 
4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, 
διενεργεί εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).  
Με απόφαση της οικείας Κοσµητείας συγκροτείται µία Ε.Σ.Ε. για το Π.Μ.Σ. και τις 
διδακτορικές σπουδές του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και τα µέλη της 
επιλέγονται από σχετικό µητρώο αξιολογητών που τηρείται στη Σχολή. Για την 
κατάρτιση του µητρώου το Τµήµα προτείνει, µε τεκµηριωµένη εισήγηση της 
Συνέλευσής 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 
συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση µε τους Προέδρους του 
Τµήµατος, αφού προηγουµένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιµότητα των υποψηφίων, 
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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 ενηµερώνονται για κάθε θέµα που 
αφορά το Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στο Τµήµα, 
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 Κοσµητείας 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., προκειµένου 
να διαµορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. 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 µετακίνησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 
Ο απολογισµός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου δηµοσιοποιούνται στο 
διαδικτυακό τόπο του Δ.Π.Θ. και κοινοποιούνται, µε ευθύνη της Κοσµητείας, στον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, λαµβάνονται δε υπόψη στις 
διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 
4009/2011. 
Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το µητρώο αξιολογητών και να συγκροτήσουν την 
Επιστηµονική Συµβουλευτική 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. 

Άρθρο 26 
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 φοίτηση 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 ισχύουσες, 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 Συγκλήτου του Ιδρύµατος µε 
τροποποίηση του Κανονισµού και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

(ως αναπόσπαστο µέρος του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών) 
1)  Τίτλοι και Αναλυτική Περιγραφή της ύλης των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. 
2) Τύπος Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ. 
3) Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών 
4) Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθµολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή Π. Μ. Σ. 

Τµήµατος του Δ.Π. Θ. 
5) Απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τελετή ανακήρυξης 
6) Οδηγίες συγγραφής Δ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 -58- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
1. Τίτλοι και Αναλυτική Περιγραφή της ύλης των µαθηµάτων του 

Π.Μ.Σ. 
 
Κατεύθυνση: ‘Επιστηµών Φυτών και Περιβάλλοντος’ 
 
Τίτλος Μαθήµατος: Νέες-Εναλλακτικές Καλλιέργειες 
Ορισµοί, εισαγωγή στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες. Οι διεθνείς τάσεις και η 

κατάσταση στην Ελλάδα. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και κατανοµή 
των καλλιεργειών (κλίµα, έδαφος, βιοτικοί παράγοντες). Οι οικολογικές συνθήκες της 
Ελλάδας. Οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε περιβάλλον. Νέα είδη φυτών µεγάλης 
καλλιέργειας µε ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ταξινόµηση, βοτανικά γνωρίσµατα, 
βιολογικός κύκλος, συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας. Προοπτικές εµπορικής 
αξιοποίησης των εναλλακτικών καλλιεργειών. Κόστος παραγωγής και ακαθάριστο 
εισόδηµα. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Ολοκληρωµένη Διαχείριση Εχθρών των Φυτών 
Το µάθηµα αναφέρεται στις σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους και 

τεχνικές διαχείρισης πληθυσµών ζωικών εχθρών (εντόµων, ακάρεων και νηµατωδών) 
µεγάλης οικονοµικής σηµασίας για τη φυτική παραγωγή. Ειδικότερα, εξετάζονται οι 
διαφορετικές µέθοδοι και οι σύγχρονες τεχνικές εφαρµογής της βιολογικής 
καταπολέµησης ζωικών εχθρών, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και 
αναλύονται οικονοµοτεχνικά στοιχεία πρακτικών εφαρµογών της οικολογικής 
µηχανικής στη διαχείρισης της βιοποικιλότητας του αγροοικοσύστηµατος ως εργαλείο 
της σύγχρονης φυτοπροστασίας. Παρουσιάζονται τα φαινολογικά µοντέλα 
πρόβλεψης και οι πρακτικές τους εφαρµογές στη φυτοπροστασία. Εξετάζονται οι 
δυνατότητες αξιοποίησης νέων οµάδων, εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
συµβατών µε τη διαχείριση ωφέλιµων οργανισµών µη στόχων (εντοµοφάγων 
εντόµων, ακάρεων και επικονιαστών) στα πλαίσια προγραµµάτων ολοκληρωµένης 
διαχείρισης. Αναλύονται σύγχρονες βιοτεχνολογικές µέθοδοι διαχείρισης πληθυσµών 
εντοµολογικών εχθρών των καλλιεργειών. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Φυσιολογία Καρποφόρων Δένδρων  
Το µάθηµα καλύπτει θέµατα φυσιολογίας και επίδρασης διαφόρων παραγόντων 

και τεχνικών στην αύξηση και ανάπτυξη των καρποφόρων δένδρων. Ειδικότερα, 
αναλύονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των δένδρων, 
όπως π.χ. η θερµοκρασία. Επίσης, µελετώνται οι υδατικές σχέσεις και η θρέψη στα 
καρποφόρα δένδρα. Εξετάζεται η σχέση µεταξύ βλαστικής και αναπαραγωγικής 
αύξησης, ο εµβολιασµός και η σχέση µεταξύ ριζικής και βλαστικής αύξησης. Γίνεται 
αναφορά στη διαφοροποίηση ανθικών καταβολών, την άνθηση, την καρπόδεση, την 
ανάπτυξη και την ωρίµανση των καρπών. Τέλος, µελετάται η επίδραση 
περιβαλλοντικών καταπονήσεων και ρυθµιστικών ουσιών στην ποιότητα των καρπών 
καθώς επίσης και η παρενιαυτοφορία στα καρποφόρα δένδρα. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Ρύπανση Αγροοικοσυστηµάτων 
Το µάθηµα αναφέρεται στη σύσταση της βιολογικής ποικιλότητας των 

αγροοικοσυστηµάτων και τις επιπτώσεις των γεωργικών πρακτικών σε αυτά. 
Αναλύονται τα βασικά καλλιεργητικά συστήµατα και οι πιέσεις που δηµιουργούν στο 
εδαφικό και υδάτινο περιβάλλον. Εξετάζονται οι πηγές των σηµαντικότερων ρύπων 
(γεωργικά φάρµακα, λιπάσµατα, βαρέα µέταλλα, απόβλητα µονάδων επεξεργασίας 
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αγροτικών προϊόντων), η συµπεριφορά τους στα βασικά τµήµατα των 
αγροοικοσυστηµάτων (έδαφος, ατµόσφαιρα, ύδατα) και οι επιδράσεις τους στις 
βιολογικές διεργασίες που σχετίζονται µε τη γεωργική παραγωγή (µικροοργανισµοί 
εδάφους, φυτά). Αναλύονται οι µεθοδολογίες εκτίµησης της επικινδυνότητας από τη 
ρύπανση αγροοικοσυστηµάτων και η οικοτοξικολογική συµπεριφορά των κύριων 
ρύπων. Μετά την παρουσίαση των µηχανισµών ρύπανσης και των επιπτώσεων της, 
αναπτύσσονται περιπτώσεις ρύπανσης αγροοικοσυστηµάτων (case studies) από 
διάφορες περιοχές στον Ελλαδικό και όχι µόνο χώρο. Αναλύονται οι τεχνικές 
απορρύπανσης σηµειακών πηγών (bioremediation, phytoremediation, chemical 
remediation) και τα βασικά µέτρα περιορισµού των επιπτώσεων στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αναλυτικών µεθόδων 
προσδιορισµού ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγµατα (έδαφος, ύδατα αέρας) αλλά και 
σε γεωργικά προϊόντα µέρος του µαθήµατος θα πραγµατοποιηθεί στο Εργαστήριο 
Γεωργικής Φαρµακολογίας και Οικοτοξικολογίας του Τµήµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Αλληλεπιδράσεις Εντόµων-Φυτών  
Το µάθηµα καλύπτει θέµατα οικολογίας και εξέλιξης των αλληλεπιδράσεων 

εντόµων-φυτών. Ειδικότερα, εξετάζονται οι τρόποι µε τους οποίους τα φυτά 
αναγνωρίζουν τα έντοµα και αµύνονται εναντίον τους δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στους µηχανισµούς αντοχής των φυτών στα φυτοφάγα έντοµα. Επιπλέον, µελετώνται 
οι τρόποι µε τους οποίους τα ωφέλιµα έντοµα (επικονιαστές, φυσικοί εχθροί 
φυτοφάγων εντόµων) προσελκύονται στα φυτά. Αναλύονται οι οικολογικές και 
εξελικτικές προεκτάσεις της συνεξέλιξης εντόµων-φυτών µέσω της παρουσίασης 
σηµαντικών περιπτώσεων µελέτης (case studies). Οι οικολογικές επιδράσεις των 
αλληλεπιδράσεων εντόµων-φυτών µελετώνται σε επίπεδο οργανισµού και 
κοινότητας. Τέλος, γίνεται αναφορά στις πρακτικές προεκτάσεις µελετών σχετικών µε 
τις αλληλεπιδράσεις εντόµων-φυτών στη φυτοπροστασία. 
Τίτλος µαθήµατος: Βιοτεχνολογία Φυτών  
 
Το παρόν µάθηµα εισάγει θέµατα και τεχνικές γενετικής και γενωµικής που 

χρησιµοποιούνται για τη διερεύνηση, κατανόηση και αξιοποίηση γνωρισµάτων που 
σχετίζονται µε την αντοχή των φυτών σε καταπονήσεις, καθώς και τη βελτίωση της 
ποιότητας παραγόµενων από αυτά προϊόντων. Η προσέγγιση των παραπάνω 
ζητηµάτων γίνεται µέσω της κάλυψης θεµάτων που σχετίζονται µε: αλληλεπιδράσεις 
φυτών – µικροοργανισµών σε γενετικό και µοριακό επίπεδο, µονοπάτια σήµανσης 
βιολογικών διεργασιών, µηχανισµούς βιοποικιλότητας, στρατηγικές και εργαλεία 
χειρισµού του DNA, οµικές τεχνολογίες και βασικές αρχές βιοπληροφορικής. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Φυσιολογία Απόδοσης Καλλιεργειών 
Φυσιολογικές διεργασίες που διαµορφώνουν το δυναµικό απόδοσης των φυτών 

µεγάλης καλλιέργειας. Αρχιτεκτονική της φυλλικής επιφάνειας, δείκτης φυλλικής 
επιφάνειας και αποτελεσµατικότητα χρήσης του φωτός. Φυσιολογία της αύξησης των 
φυτών µεγάλης καλλιέργειας, συστατικά της απόδοσης και διαµόρφωση της 
απόδοσης. Ανταγωνισµός καλλιεργειών-ζιζανίων. Χηµικοί και εναλλακτικοί τρόποι 
αντιµετώπισης των ζιζανίων. Παραγωγή ξηράς ουσίας και συσσώρευση θρεπτικών 
στοιχείων. Ανακατανοµή προϊόντων φωτοσύνθεσης και θρεπτικών στοιχείων. Σχέσεις 
κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων φωτοσύνθεσης (θεωρία πηγής-
αποδέκτη). Αποτελεσµατικότητα χρήσης του νερού και µηχανισµοί ανθεκτικότητας 
των φυτών σε υδατική καταπόνηση. 
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Τίτλος Μαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Βελτίωσης Φυτών 
Το µάθηµα επικεντρώνεται στον επίκτητο ή/και γενετικό ανταγωνισµό µεταξύ των 

φυτών της καλλιέργειας (intra-crop competition), ως παράγοντα που επηρεάζει τα 
αγροτικά συστήµατα µε προεκτάσεις στη βελτίωση. Δίνεται η έννοια του intra-crop 
ανταγωνισµού, οι πηγές ανταγωνισµού στα διάφορα αγροτικά συστήµατα (intra- και 
inter-species competition), και οι επιπτώσεις στην αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης 
των πόρων και στην σταθερότητα σε εντατικά και εκτατικά (low-input) αγροτικά 
συστήµατα. Μελετάται η αλληλεπίδραση της παραγωγικής και ανταγωνιστικής 
ικανότητας των γενοτύπων και η επίδραση του ενδο-ειδικού ανταγωνισµού 
(intraspecies) ανταγωνισµού στην αποτελεσµατικότητα επιλογής. Αναπτύσσονται 
στρατηγικές για βελτίωση στοχευµένη στα διάφορα αγροτικά συστήµατα, βελτίωση 
για προσαρµογή σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις, βελτίωση για πλαστικότητα 
σε περιβάλλοντα που παραλλάσσουν. Επίσης µελετώνται τεχνικές για την προστασία, 
αξιολόγηση και αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας των παραδοσιακά 
καλλιεργούµενων ποικιλιών, και τη βελτίωση για τη ‘διατήρηση’ ποικιλιών 
(conservation breeding of elite varieties). Τέλος αναπτύσσεται η προσέγγιση της 
βελτίωσης για ελεύθερα επικονιαζόµενες ποικιλίες σε σταυρογονιµοποιούµενα είδη. 

 
Κατεύθυνση: ‘Οικονοµική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίµων’ 
 
Τίτλος Μαθήµατος: Μάρκετινγκ  
 
Διαδικασία και στρατηγική Μάρκετινγκ – Δηµιουργία πελατειακών σχέσεων. 

Ανάλυση του περιβάλλοντος µάρκετινγκ – Μικροπεριβάλλον και µακροπεριβάλλον 
εταιρείας. Πληροφορίες µάρκετινγκ – Αξιολόγηση αναγκών – Δηµιουργία αξίας 
πελάτη. Αξιολόγηση και στόχευση τµηµάτων αγοράς - πελατο-κεντρική στρατηγική 
µάρκετινγκ. Μάρκα – Επωνυµία εταιρείας – Ανάπτυξη ισχυρής µάρκας. Τιµολόγηση 
προϊόντος/υπηρεσίας και στρατηγική τιµολόγησης. Ανάπτυξη νέου 
προϊόντος/υπηρεσίας – Διαδικασία – Διοίκηση – Στρατηγικές ανάπτυξης. Κανάλια 
µάρκετινγκ – Οργάνωση και σχεδιασµός καναλιού – Συστήµατα κάθετου και 
οριζοντίου µάρκετινγκ. Αγοραστική συµπεριφορά επιχειρήσεων. Διαφήµιση και 
δηµόσιες σχέσεις. Προσωπικές πωλήσεις – ρόλος, στρατηγικός σχεδιασµός 
προσωπικών πωλήσεων. Άµεσο µάρκετινγκ – Ηλεκτρονικό εµπόριο. Κοινωνική 
ευθύνη του µάρκετινγκ – Κινήµατα πολιτών – Επιχειρηµατικές/εταιρικές δράσεις  
Τίτλος Μαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Επιχειρησιακής Έρευνας 
Τίτλος Μαθήµατος: Ειδικά Κεφάλαια επιχειρησιακής έρευνας 
Το µάθηµα Ειδικά Κεφάλαια επιχειρησιακής έρευνας έχει ως στόχο την εµβάθυνση 

των σπουδαστών στον κλάδο της επιχειρησιακής έρευνας ως εργαλείου ανάλυσης 
ειδικών συνθηκών της αγοράς τροφίµων όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στα πλαίσια της 
ενιαίας Ευρώπης και της παγκοσµιοποίησης της αγοράς γενικότερα. Πιο 
συγκεκριµένα το εν λόγω µάθηµα περιγράφει το πρόβληµα του γραµµικού 
προγραµµατισµού  στο οποίο αναλύεται η γραφική και αλγεβρική λύση µε τη µέθοδο 
simplex καθώς επίσης και το δυϊκό πρόβληµα ενώ τίθεται και το ζήτηµα της ανάλυσης 
ευαισθησίας. Επιπλέον δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο για το πρόβληµα µεταφοράς, 
το πρόβληµα ανάθεσης, το πρόβληµα των ελάχιστων διαδροµών και το πρόβληµα 
µέγιστης ροής. Τέλος στα πλαίσια των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την 
ανάλυση προβληµάτων απόφασης υπό καθεστώς κινδύνου αναλύεται η τεχνική των 
δέντρων αποφάσεων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το θεωρητικό υπόβαθρο θα 
τεκµηριώνεται από µία σειρά µελετών περιπτώσεων µέσω των οποίων αναµένεται να 
γίνει και πιο αποτελεσµατική η κατανόηση αυτού. 
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Τίτλος Μαθήµατος: Διεθνές Εµπόριο και Πολιτική  
Συγκριτικό πλεονέκτηµα και παραγωγικότητα εργασίας, Όροι εµπορίου, 

Εξισωτικές επιδράσεις εµπορίου, Μέσα εµπορικής πολιτικής και Μέτρα 
προστατευτισµού, Θεσµικό πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής, GΑΤΤ, Οικονοµική 
ενοποίηση στην Ευρώπη, Εµπορική πολιτική στις αναπτυσσόµενες χώρες Μέτρα και 
Μορφές Αγροτικής Πολιτικής, Πολιτική Αγροτικών Προϊόντων στην ΕΕ, Επιπτώσεις 
της πολιτικής αγροτικών προϊόντων, Κοινή Αγροτική Πολιτική και Διεθνές Εµπόριο 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Θέµατα Μικροοικονοµικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και 

Οικονοµική Επιχειρήσεων Τροφίµων  
Θεωρία Καταναλωτή και Επιλογές Καταναλωτή. Θεωρία Παραγωγής (Τεχνολογία, 

Συναρτήσεις Παραγωγής, Καµπύλες Κόστους, Ελαχιστοποίηση κόστους και 
µεγιστοποίηση παραγωγής). Συµπεριφορά επιχειρήσεων σε διάφορες µορφές αγορών 
(Τέλειος ανταγωνισµός, Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός). 
Μορφές επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ανάλυση και Χρηµατοδότηση 
Επιχειρήσεων. Επιχειρηµατικές αποφάσεις µε κίνδυνο και αβεβαιότητα. Λειτουργία 
και οργάνωση της αλυσίδας εµπορίας. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Ειδικά Θέµατα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίµων 
Στα πλαίσια του µαθήµατος θα αναλυθούν βασικά στοιχεία του µάνατζµεντ ως 

µέσου για την εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίµων, µεταξύ των οποίων 
θα  περιλαµβάνονται ο ρόλος των διοικητικών στελεχών, το µίκρο- και µάκρο–
περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η οργανωσιακή δοµή και ο 
ρόλος αυτής στην αποτελεσµατικότητα της χρήσης των πόρων της επιχείρησης, ενώ 
επιπλέον αναλύονται ο ρόλος του οργανωσιακού περιβάλλοντος, η διαδικασία της 
λήψης των αποφάσεων σε µία επιχείρηση, καθώς και τα εµπόδια στην 
αποτελεσµατική λήψη αυτών. Στην συνέχεια θα αναλυθούν ζητήµατα  της διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων, όπως οι επιλογές των εργαζοµένων και τεχνικές ενίσχυσης της 
εργασιακής αποτελεσµατικότητας, η διαδικασία της επικοινωνίας της επιχείρησης µε 
το δυνητικό πελατολόγιο και ο ρόλος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς 
στην οποία απευθύνονται, οι θεωρίες της ηγεσίας. Θα υπάρχουν εξειδικευµένες 
ενότητες σε θέµατα όπως η έννοια του διεθνούς µάνατζµεντ, ο ρόλος της 
παγκοσµιοποίησης και η έννοια των πολυεθνικών επιχειρήσεων µε ιδιαίτερη έµφαση 
στα τρόφιµα. Επιπλέον, θα αναλυθεί η διαδικασία ελέγχου του µάνατζµεντ ως προς 
την αποτελεσµατικότητα του και θα συζητηθεί η αναδιαµόρφωση των 
ακολουθούµενων στρατηγικών µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.  
Αναλύονται επίσης βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που περιγράφουν την 
απόδοση µιας επιχείρησης  και η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  Ιδιαίτερη 
µνεία γίνεται στην τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων τροφίµων ενώ αναλύονται 
και το ζήτηµα της διάκρισης των τιµών. Τέλος, γίνεται συνοπτική παρουσίαση της 
θεωρίας για τη διαχείριση των αποθεµάτων και επισηµαίνονται οι ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει ο κλάδος των τροφίµων. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Μέθοδοι και Εφαρµογές Επιχειρηµατικής Έρευνας 
Στόχος του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές τον τρόπο 

διεξαγωγής µίας επιστηµονικής έρευνας, καθώς και τις ποιοτικές και ποσοτικές 
µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή της. Με αυτόν τον τρόπο θα 
αποκτήσουν µια συνολική και ολοκληρωµένη εικόνα του σχεδιασµού µιας έρευνας, 
της µεθοδολογίας και των τεχνικών, της µορφής και της παρουσίασης καθώς και της 
διαχείρισης και ανάλυσης δεδοµένων από την χρήση συχνά εφαρµοζόµενων 
στατιστικών µεθοδολογιών. 
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Κατεύθυνση: ‘Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής Τροφίµων’ 
 
Τίτλος Μαθήµατος: Ειδικά κεφάλαια βιοτεχνολογίας τροφίµων 
Στο αντικείµενο του µαθήµατος εντάσσονται οι παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

Βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίµων. Βιοτεχνολογικές ζυµώσεις. Χρήση 
προβιοτικών βακτηρίων στις ζυµώσεις.  Γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί - 
Εφαρµογές. Βιοµετατροπές. Καινοφανή τρόφιµα. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Βιοµηχανική Υγιεινή 
Στο µάθηµα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της µικροβιολογικής υγιεινής στο 

βιοµηχανικό χώρο ,καθώς και στοιχεία των αρµοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το 
εύρος των διαδικασιών ελέγχου. Τέλος, αναπτύσσονται τα κριτήρια ποιότητας για την 
µικροβιολογική αποδοχή των προϊόντων στη βιοµηχανία και προτείνονται µέτρα 
,τρόποι ελέγχου και διορθωτικές επιβαλλόµενες διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής 
του συστήµατος . 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Ειδικά θέµατα διατροφής 
Μελέτη των φυσιολογικών διεργασιών και παθολογικών καταστάσεων που 

σχετίζονται µε την διατροφή και πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τον 
άνθρωπο. Συγκεκριµένα περιγράφονται: Τα  θρεπτικά συστατικά της ανθρώπινης 
δίαιτας, οι τρόποι πρόσληψης βασικών θρεπτικών συστατικών, ιχνοστοιχείων και 
βιταµινών από διάφορες κατηγορίες τροφών, οι διατροφικές ανάγκες ανθρωπίνου 
οργανισµού µε τις αντίστοιχες διαταραχές πρόσληψης, η συνιστώµενη δίαιτα σε 
ειδικές φυσιολογικές καταστάσεις και σε ειδικές παθολογικές καταστάσεις (διατροφή 
διαβητικού, καρδιοπαθούς κ.λπ.). Επίσης περιγράφονται οι συνήθεις λοιµώξεις 
οφειλόµενες σε αλλοιωµένα ή υποβαθµισµένης ποιότητας τρόφιµα και περιγράφονται 
τα σύγχρονα διατροφικά τεστ και έλεγχοι δυσανεξίας. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίµων και ύδατος  
Χηµικοί, φυσικοί και µικροβιολογικοί κίνδυνοι που απειλούν τα τρόφιµα. 

Επιδηµιολογία τροφικών δηλητηριάσεων και λοιµώξεων. Ατοµική Υγιεινή. Συνθήκες 
Υγιεινής χώρων και εξοπλισµού επεξεργασίας τροφίµων. Επίδραση των µεθόδων 
παραγωγής και συντήρησης στην υγιεινή κατάσταση των τροφίµων. Διατηρησιµότητα 
και χρόνος ζωής τροφίµων. Ποιότητα πόσιµου νερού, ατµού και πάγου. Επεξεργασία 
και απολύµανση νερού. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Χηµεία φυσικών προϊόντων και εφαρµογές 
Οι ενώσεις δευτερογενούς µεταβολισµού των ζωντανών οργανισµών, οι οποίες 

χαρακτηρίζουν το είδος που τις παράγει, αναφέρονται ως φυσικά προϊόντα. Η µεγάλη 
ποικιλία δοµών που δηµιουργεί η φύση και που συνδέεται µε τη βιοδραστικότητα των 
προϊόντων αυτών, τράβηξε από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των επιστηµόνων για τη 
µελέτη της χηµείας τους και των εφαρµογών τους. Σήµερα η γνώση στο πεδίο αυτό 
έχει πάρει τεράστια έκταση και συµβάλλει πολύ στη βελτίωση της διαβίωσης του 
ανθρώπου. Εισαγωγή στη χηµεία των φυσικών προϊόντων. Φαινολικά παράγωγα.  
Τερπενοειδή. Στεροειδή. Αλκαλοειδή. Φυσικά εντοµοκτόνα και σηµειοχηµικές ουσίες. 
Εφαρµογές στα τρόφιµα. 

 
Τίτλος Μαθήµατος: Ειδικά θέµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων 
Η εξοικείωση των φοιτητών µε τα διάφορα αντικείµενα που αφορούν τις 

Εφαρµογές της Επιστήµης και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων. Η πληροφόρηση σε θέµατα 
πρόσφατων επιτευγµάτων, τεχνικών και τεχνολογιών και η εφαρµογή τους στον τοµέα 
των τροφίµων. Ειδικά θέµατα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας που σχετίζονται µε 
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το αντικείµενο για την κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει η βιοτεχνολογία για 
την αντιµετώπιση προβληµάτων .Η θέσπιση κανονιστικών διαδικασιών και 
νοµοθεσίας σε θέµατα αιχµής της επιστήµης Τεχνολογίας Τροφίµων. 
Μελέτη οικοσυστηµάτων και εµπορική εκµετάλλευση νέων οργανισµών µε 

βελτιωµένα χαρακτηριστικά και λειτουργικών τροφίµων, αλλά και γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών καθώς και  µελέτη λειτουργίας των γονιδίων ή άλλων 
λειτουργικών τµηµάτων του DNA στα πλαίσια της δυνατότητα τροποποίησης τους για 
την αποδοτικότερη λειτουργία τους. 
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2. Τύπος Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ. 
   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
       ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

       
ΣΧΟΛΗ (όνοµα Σχολής) 
ΤΜΗΜΑ (όνοµα Τµήµατος) 

ΔΙΠΛΩΜΑ  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(κύριο επιστηµονικό αντικείµενο) 
Ο/Η (ονοµατεπώνυµο) του (πατρώνυµο) από (όνοµα πόλης) πτυχιούχος του 

Τµήµατος (όνοµα Τµήµατος) µετά την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος 
(όνοµα Τµήµατος) του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και την ολοκλήρωση των 
προβλεπόµενων από το νόµο δοκιµασιών στις (ηµεροµηνία), κρίθηκε άξιος/α του 
Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην Κατεύθυνση (ονοµασία 
Κατεύθυνσης) µε το βαθµό:  

«ΑΡΙΣΤΑ» εννέα (9) 
Σε πίστωση των ανωτέρω 
εκδίδεται το παρόν δίπλωµα 

Πόλη (όνοµα πόλης) Ηµεροµηνία (ηµέρα-µήνας-έτος) 
     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ                                                                            (όνοµα 

Τµήµατος) 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ                                                                                ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
         ΘΡΑΚΗΣ                                                          

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 
                                   

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνοµα Τµήµατος) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΡΑΚΗΣ 
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3. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών  Σπουδών 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΣΧΟΛΗ (όνοµα Σχολής) 
ΤΜΗΜΑ (όνοµα Τµήµατος) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ….  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Πιστοποιείται ότι: 

Στον/ην κύριο/κυρία (Όνοµα Επώνυµο Πατρώνυµο του µεταπτυχιακού 
φοιτητή/τριας) από (όνοµα πόλης), Πτυχιούχο (όνοµα Τµήµατος) του Πανεπιστηµίου 
(όνοµα Πανεπιστηµίου), µετά τη νόµιµη διαδικασία και αφού εκπλήρωσε επιτυχώς 
όλες τις υποχρεώσεις του/της, στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τµήµατός µας, απονεµήθηκε το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο (όνοµα Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος 
(όνοµα Τµήµατος) του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην Κατεύθυνση 
(ονοµασία Κατεύθυνσης), µε το βαθµό 

«ΑΡΙΣΤΑ» 
Οκτώ και εβδοµήντα εκατοστά (8,70) 

Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διπλώµατος Μεταπτυχιακού Σπουδών.  
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο ενδιαφερόµενης/όµενη, του/της 

χορηγείται για κάθε νόµιµη χρήση.  
Πόλη (όνοµα πόλης) Ηµεροµηνία (ηµέρα-µήνας-έτος) 

Ο/Η Γραµµατέας του Τµήµατος 
(υπογραφή-σφραγίδα) 
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4. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθµολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή 
Π.Μ.Σ. Τµήµατος του Δ.Π.Θ. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΣΧΟΛΗ (όνοµα Σχολής) 
ΤΜΗΜΑ (όνοµα Τµήµατος) 

Πόλη……….  
Αριθ. Πρωτ………. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι ο/η κύριος/κυρία (Όνοµα Επώνυµο Πατρώνυµο) Πτυχιούχος του 

(Τµήµα Σχολή Πανεπιστήµιο), ο οποίος είχε εισαχθεί το ακαδηµαϊκό έτος (αναγραφή 
ακ. έτους)  στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος (όνοµα Τµήµατος) της Σχολής (όνοµα Σχολής) του 
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης µε τίτλο (τίτλος Π.Μ.Σ.) διάρκειας (αναγραφή 
διάρκειας Π.Μ.Σ.), εξετάσθηκε επιτυχώς στα π.χ. οκτώ (8) απαιτούµενα µεταπτυχιακά 
µαθήµατα της Κατεύθυνσης (ονοµασία Κατεύθυνσης) και έλαβε την παρακάτω 
βαθµολογία σε κάθε µάθηµα: 

 
Α/Α ΜΑΘΗΜΑ     Δ.Μ.   Π.Μ.     ΒΑΘΜΟΣ        ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1.  ………….          …       …     π.χ. Δέκα (10)          ….…… 
2.  ………….          …        …     ……………           ………. 
3.  ………….          …       …      ……………           ………. 
4.  ………….          …       …      ……………            ………. 
5.  ………….          …       …      ……………           ………. 
6.  ………….          …       …     ……………            ………. 
7.  ………….          …       …      ……………           ………. 
8.  ………….          …       …      ……………           ………. 

 
         Ο/Η ανωτέρω στις ηµεροµηνία) ανέπτυξε τη Μεταπτυχιακή Διατριβή (Μ.Δ.) 

του/της δηµοσία ενώπιον της αρµόδιας Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία την ενέκρινε, 
τη βαθµολόγησε µε το βαθµό (αναγραφή βαθµού) και πρότεινε την απονοµή στον/ην 
ανωτέρω του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος (όνοµα Τµήµατος) 
της Σχολής (όνοµα Σχολής) του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην 
Κατεύθυνση(ονοµασία Κατεύθυνσης).  

          Ο Γενικός Μέσος Όρος βαθµολογίας του/της ανωτέρω (µε ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων) λαµβάνοντας υπόψη της διδακτικές µονάδες των επί µέρους 
µαθηµάτων  (αριθµός διδακτικών µονάδων µαθηµάτων) και της Μεταπτυχιακής 
Διατριβής (αριθµός διδακτικών µονάδων διατριβής) είναι:  

                                                    «ΑΡΙΣΤΑ». 
        Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται ύστερα από αίτηση του/της 

ενδιαφεροµένου/ενδιαφεροµένης για κάθε νόµιµη χρήση. 
Πόλη (όνοµα πόλης) Ηµεροµηνία (ηµέρα-µήνας-έτος) 

Με εντολή Πρύτανη 
Ο/Η Γραµµατέας του Τµήµατος 

 
(υπογραφή-σφραγίδα)  
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5. Απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης. Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο) 
 

      Η ανακήρυξη του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας ως αξίου του 
Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών εκάστου Τµήµατος και η απονοµή στον ίδιο 
του Διπλώµατος αυτού γίνεται σε ειδική τελετή που πραγµατοποιείται στο αρµόδιο 
Τµήµα. 

      Η απονοµή του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) γίνεται 
παρουσία του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., ή, όταν αυτός κωλύεται, παρουσία ενός εκ των 
Αντιπρυτάνεων. 

       Κατά την τελετή της απονοµής του Δ.Μ.Σ. στον/στην  υποψήφιο/α 
αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος το πρακτικό της Εξεταστικής 
Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τµήµατος αναγιγνώσκει τα παρακάτω: 

 «Ο/Η..........(Ονοµατεπώνυµο) …………………………πτυχιούχος 
του……………………………(Τµήµα, Σχολή, Πανεπιστήµιο) …………………… συνέταξεν 
Μεταπτυχιακήν Διατριβήν (Μ.Δ.) ή επιγράφεται 
………………………………………………………………………………………………………….., ήπερ τοις 
αναγνούσι καθηγηταίς εµµελώς έχειν έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί τω 
µεταπτυχιακώ τίτλω (Μ.Δ.Ε.) δοκιµασίαν ευδοκίµως υπέστη. 

     Ερωτών ουν το Τµήµα, ει τούτο ικανώς τα τεκµήρια της του (της) υποψηφίου 
επιστηµονικής παιδείας ποιούµενον δοκιµάζει τούτον (ταύτην) εις τους κατόχους του 
Μ.Δ.Ε. του Τµήµατος……………………..της Σχολής……………………….του Δηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης· ερωτών δε και τον Πρύτανιν, ει τη του Τµήµατος βουλή 
οµολογεί.  Επειδήπερ ου µόνον εν ταις ειωθόταις δοκιµασίαις της σής επιστήµης 
έλεγχον παρέσχες σαφέστατον, αλλά και εν τη µεταπτυχιακή διατριβή, ην 
φιλοπονήσας προσήνεγκες τω Τµήµατι…………………….., άξιον (αξίαν) του Δ.Μ.Σ. σε 
αυτόν (σε αυτήν) απέφηνας καπί τούτοις το µεν Τµήµα σε κατά τα νόµιµα εδοκίµασε, 
ο δε Πρύτανις ταύτην την δοκιµασίαν επήνεσε, δια ταύτα εγώ……… (Ονοµατεπώνυµο) 
…………………..Καθηγητής του Τµήµατος………………, νυν Πρόεδρος του 
Τµήµατος……………………………. διατελών τε και χρώµενος τη δυνάµει, ην παρά των εν 
Πανεπιστηµίω και Τµήµατι νόµων είληφα,  
σε……………………………………………..(Ονοµατεπώνυµο)…………………………………………

, υποψήφιον (υποψηφίαν) του Τµήµατος………………………………… µεταπτυχιακού 
τίτλου δηµοσία άξιον και κάτοχον του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) 
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο……………………….του 
Τµήµατος………………………………του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 
αναγορεύω και πάσας τας τω πανεπιστηµιακώ αξιώµατι τούτω παρεποµένας 
προνοµίας σοι δίδωµι, συνθιασώτην µεν και εταίρον της επιστήµης σε προσαγορεύων, 
της δε επιστήµης ταύτης δια παντός του βίου φιλοτίµως αντέχεσθαι παραινών».  
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5. Οδηγίες συγγραφής Δ.Ε. 
 
Το δοκίµιο της διατριβής µπορεί να είναι από 12.000-15.000 λέξεις, θα πρέπει να 

περιλαµβάνει εξώφυλλο στο οποίο αναγράφεται το Πανεπιστήµιο, η Σχολή, το Τµήµα 
και το Εργαστήριο από τα οποία προέρχεται η διατριβή, ο τίτλος θέµατος της Δ.Ε., το 
όνοµα του Μ.Φ.. Στο κάτω µέρος του εξωφύλλου 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. 
Στην πρώτη σελίδα µετά το εξώφυλλο αναγράφονται τα µέλη της Τριµελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής, µε πρώτο το όνοµα του Επιβλέποντος Καθηγητή. 
Η Δ.Ε. µπορεί να εκτυπωθεί ή να παραχθεί µε τη µέθοδο της φωτοαντιγραφικής 

αναπαραγωγής και στις δύο όψεις του χαρτιού. 
Η Δ.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Περιεχόµενα, Ευχαριστίες, Περίληψη 

στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, Γενικό µέρος, Ειδικό µέρος, Βιβλιογραφία, 
Παράρτηµα (αν υπάρχει), Βιογραφικό Σηµείωµα / Λίστα δηµοσιεύσεων. 
Οι αναφορές της βιβλιογραφίας στο κείµενο και στο µέρος της βιβλιογραφίας 

πρέπει να ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες της International Committee of Journal 
Editors. 
Πρότυπο Δ.Ε. και λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τη µορφή της Δ.Ε. βρίσκονται 

αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Άρθρο 1  

Γενικές Αρχές 

Το Διδακτορικό Δίπλωµα αποτελεί ακαδηµαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την 
εκπόνηση πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά 
του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήµης και της γνώσης στον αντίστοιχο 
επιστηµονικό κλάδο. Στον παρόντα Κανονισµό αποτυπώνονται η δοµή και οι κανόνες 
λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 
Θράκης, όπως αυτός καταρτίστηκε µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος 
(αριθ…. / / 2017), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ., δηµοσιεύθηκε στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος και 
κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αντικείµενο 

Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία των Τµηµάτων 
του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, αλλά και σε συγγενή πεδία και οδηγούν 
στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος. Αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης 
και της πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας, καθώς και στη συγκρότηση επιστηµόνων 
ικανών να συµβάλουν στην πρόοδο της επιστήµης, της έρευνας και των εφαρµογών. 
Οι Διδάκτορες προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και 
επιχειρηµατικό δυναµικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Άρθρο 3  
Νοµικό πλαίσιο 

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. 
οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
Α΄114 ) και των εν ισχύ ευρισκοµένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων. 

Άρθρο 4 
Αρµόδια Όργανα 

Αρµόδια όργανα για την οργάνωση των διδακτορικών 
σπουδών είναι:  
α) η Συνέλευση του Τµήµατος (ΣτΤ). 
β) η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. 

Άρθρο 5 
Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στο 
ΤΑΑ του Δ.Π.Θ. έχουν όσοι/ες πληρούν τουλάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Ι. Πτυχίου Γεωπονικών Τµηµάτων και ειδικότερα οι πτυχιούχοι της Σχολής Επιστηµών 
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., της Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, καθώς και των 
ισότιµων προς αυτά Γεωπονικών Σχολών του εξωτερικού. 

ΙΙ. Δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του οικείου Τµήµατος ή γενικότερα 
Δ.Μ.Σ. συναφών µε τα γνωστικά αντικείµενα των θεσµοθετηµένων Εργαστηρίων του 
Τµήµατος ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου του 
άρθρου 46 του Ν. 4485/2017. 
2. Δικαίωµα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. έχουν και οι πτυχιούχοι άλλων 
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Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού ή κάτοχοι 
τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών, των  
οποίων το αντικείµενο δεν καλύπτει επιστηµονική περιοχή της γεωπονικής 
επιστήµης και ειδικότερα περιοχή του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών 
(Π.Π.Σ.) του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µε 
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος (ΣτΤ) η αίτηση του υποψηφίου για την 
εκπόνηση Δ.Δ. µπορεί να γίνει κατά αρχάς αποδεκτή µε την αίρεση της 
υποχρεωτικής από τον υποψήφιο παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασής του σε 
σειρά προπτυχιακών ή/και µεταπτυχιακών µαθηµάτων συγγενών µε την 
επιστηµονική περιοχή στην οποία προτίθεται να εκπονήσει τη Δ.Δ. του. 

3. Μετά από αιτιολογηµένη απόφαση της ΣτΤ., µπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος 
διδάκτορας και µη κάτοχος Δ.Μ.Σ. 

4. Στις περιπτώσεις αιτήσεων που εµπίπτουν στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει και να 
αξιολογηθεί µε επιτυχία σε ένα οργανωµένο κύκλο µαθηµάτων του Π.Π.Σ. ή/και 
του Π.Μ.Σ. του οικείου Τµήµατος. Η παρακολούθηση και εξέταση των σχετικών 
µαθηµάτων, εφόσον αυτά αφορούν το Π.Μ.Σ. του οικείου Τµήµατος, γίνεται µετά 
την καταβολή από τον υποψήφιο του κόστους των διδάκτρων που αναλογικά 
αντιστοιχεί στον αριθµό των µαθηµάτων που του ορίσθηκαν από τη ΣτΤ. 

Άρθρο 6  
Χρονική διάρκεια 

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώµατος είναι 
τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της 
Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 
39 του ν. 4485/2017. 

2. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, 
χωρίς να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του 
Διδακτορικού Διπλώµατος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη 
ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της Τριµελούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής. 

3. Ο µέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) 
πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για ένα (1) 
επιπλέον έτος, µετά από αίτηση του/της υποψηφίου/ας και τεκµηριωµένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

4. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τµήµατος έχουν υπερβεί την ανώτατη 
διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά την δηµοσίευση του 
Κανονισµού, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της εντός διετίας. 

5. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση του 
υποψήφιου, θέµατα υγείας, εγκυµοσύνη κλπ.) και µε αιτιολογηµένη αίτηση µπορεί 
να αιτηθεί αναστολής σπουδών µια φορά κατά τη διάρκεια των διδακτορικών 
σπουδών του για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των δυο (2) 
ετών, η οποία µετά από επαρκώς αιτιολογηµένη εισήγηση της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής, εγκρίνεται µε απόφαση της Συνέλευσης του 
Τµήµατος. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης παράτασης από τον 
υποψήφιο διδάκτορα, στην εισήγηση της Σ.Ε. προς τη Σ.τ.Τ. πρέπει να γίνεται 
αναφορά στην άποψη των µελών της επιτροπής για τους λόγους που επιβάλλεται 
ή όχι η χορήγηση της εν λόγω παράτασης, καθώς και στη διαπίστωσή τους για το 
βαθµό προόδου της Δ.Δ. και για τον προβλεπόµενο χρόνο ολοκλήρωσης της 
συγγραφής και υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητά 
του/της υποψηφίου/ιας διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώµατα. Ο 
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χρόνος της αναστολής δεν προσµετράται στο µέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης 
της Διδακτορικής Διατριβής. Δεν προσµετράται επίσης στον µέγιστο αριθµό των 
υποψηφίων διδακτόρων ανά µέλος Δ.Ε.Π. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης 
συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος και 
την αφαίρεση του θέµατος της Δ.Δ., µε απόφαση της Σ.τ.Τ. 

6. Μετά το πέρας της µέγιστης χρονικής διάρκειας, ο υποψήφιος διδάκτορας 
διαγράφεται από τον κατάλογο των υποψηφίων διδακτόρων του Τµήµατος µε 
απόφαση της Σ.τ.Τ. 

7. Μερική τροποποίηση ή εξειδίκευση του τίτλου ή τυχόν αναπροσαρµογή του στα 
δεδοµένα που προκύπτουν από την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

8. Σηµαντική αλλαγή όµως του τίτλου, η οποία υποδηλώνει µεταβολή του 
αντικειµένου έρευνας, σηµαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής και ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος Κανονισµού. 

Άρθρο 7 
Δικαιώµατα / Παροχές Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. 
2. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της 
Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώµατα και τις 
παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του β΄ κύκλου 
σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονοµική υποστήριξη, 
βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική µέριµνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα, κ.ά. 

3. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώµατα πρόσβασης, 
δανεισµού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστηµιακών 
βιβλιοθηκών µέχρι και πέντε (5) έτη µετά την απονοµή του Διδακτορικού 
Διπλώµατος. 

Άρθρο 8 
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του/της 
κάθε ακαδηµαϊκό έτος. Το Διδακτορικό πρόγραµµα του τµήµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι πλήρους φοίτησης. Στη διάρκεια της εκπόνησης, ο υποψήφιος 
καλείται να συµµετέχει σε δραστηριότητες που αποφασίζει η Συνέλευση του 
Τµήµατος (Σ.τ.Τ.). Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος διδάκτορας µετά από 
αιτιολογηµένη εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή µπορεί να προσφέρει 
επικουρικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τµήµα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες 
µπορούν να συµµετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις, στη διδασκαλία και 
επιτήρηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φροντιστηριακών µαθηµάτων και σε 
άλλες ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του Τµήµατος. Πιο συγκεκριµένα, και κατόπιν 
απόφασης της Σ.τ.Τ., οι υποψήφιοι διδάκτορες µπορεί να: 

α. Συµµετέχουν βοηθητικά στη διδασκαλία των µαθηµάτων που 
σχετίζονται µε το γνωστικό πεδίο της διατριβής τους. 

β. Συνεργάζονται µε τον επιβλέποντα και τα µέλη της συµβουλευτικής 
τους επιτροπής σε ερευνητικό έργο που εκπονείται στο Τµήµα, καθώς 
και µε τους υπόλοιπους διδάσκοντες και συναδέλφους τους. 

γ. Παρακολουθούν τις παρουσιάσεις των συναδέλφων τους. 
δ. Παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας σε 
σεµινάρια που οργανώνονται από το Τµήµα στα πλαίσια του πρώτου 
κύκλου του ΠΜΣ 



 -72- 

2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές 
ακαδηµαϊκό σύστηµα, συµµετέχοντας σε σεµινάρια ή επιστηµονικά συνέδρια, 
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του πρωτίστως µε δηµοσιεύσεις σε 
περιοδικά µε σύστηµα κριτών. 

3. Η δηµοσίευση από τον υποψήφιο αποτελεσµάτων της υπό εκπόνηση διατριβής πριν 
από την υποστήριξή της είναι επιθυµητή και αποτελεί στοιχείο ενδεικτικό της 
πρωτοτυπίας της. Σε κάθε είδους δηµοσιεύµατα ή ανακοινώσεις, που αναφέρονται 
σε αποτελέσµατα της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος είναι πρώτος 
συγγραφέας. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η αιτιολογηµένη εισήγηση του 
Επιβλέποντα Καθηγητή προς την Εξεταστική Επιτροπή, κατά τη διαδικασία 
υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο. 

4. Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει µέρος της 
έρευνάς του σε Πανεπιστήµιο ή Ερευνητικό Ίδρυµα της αλλοδαπής προκειµένου 
να εξοικειωθεί µε το διεθνές σύστηµα αξιολόγησης και τεκµηρίωσης της 
επιστηµονικής γνώσης. 

Άρθρο 9 
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων 

1. Το ΤΑΑ του Δ.Π.Θ. προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σε τρεις χρονικές 
περιόδους στη διάρκεια του έτους και συγκεκριµένα κατά το πρώτο δεκαήµερο των 
µηνών Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου και Μαΐου. Μετά από αιτιολογηµένη απόφαση 
της Σ.τ.Τ, είναι δυνατή και η προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων και σε 
άλλες χρονικές περιόδους επιπλέον των παραπάνω τακτικών προκηρύξεων. 

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υποψήφιο/α στις ηµεροµηνίες που 
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό Διδακτορικών Σπουδών, µε τα 
απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

3. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόµενος τίτλος, η προτεινόµενη γλώσσα 
εκπόνησης, η οποία µπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο/η 
προτεινόµενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α 
ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωµα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του Ν.4485/2017 και στο άρθρο 8 του παρόντος 
Κανονισµού και ο/η οποίος/α πρέπει να είναι του ιδίου, ή ελλείψει του ιδίου, 
συναφούς γνωστικού αντικειµένου. 

4. Η αίτηση συνοδεύεται από: 

I. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του/της υποψηφίου/ιας 

II. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής 

III. Αντίγραφο πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών, προπτυχιακών και 
µεταπτυχιακών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας 
έχει λάβει στην αλλοδαπή τους ως άνω αναφερόµενους τίτλους 
σπουδών (παραγράφου 1 του άρθρου 18), πρέπει να 
συνυποβάλλει επικυρωµένα αντίγραφα της αναγνώρισης 
ισοτιµίας των τίτλων σπουδών του από την εκάστοτε ορισθείσα 
επίσηµη αρχή. 

IV. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει 
γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε άλλο 
Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

V. Τουλάχιστον δύο (2) εµπιστευτικές συστατικές επιστολές από 
µέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή 
εξωτερικού που γνωρίζουν τον υποψήφιο. 

VI. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής 

VII. Κάθε άλλο έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 
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τεκµηριώνει το µορφωτικό ή επαγγελµατικό υπόβαθρο, τις 
δεξιότητες, ή την σχετική εµπειρία του/της υποψήφιου/ας. 

5. H Συνέλευση του Τµήµατος, µε βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειµένου 
των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριµελή επιτροπή από µέλη Δ.Ε.Π. του 
Τµήµατος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες 
υποβληθείσες αιτήσεις, τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη 
τον/την υποψήφιο/α. 

6. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τµήµατος εισήγηση µε 
αναλυτικό υπόµνηµα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η 
υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειµένου να γίνει 
δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόµη και αν 
αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση το θέµα 
ανάγεται στην αρµοδιότητα της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

7. Η Συνέλευση του Τµήµατος, συνεκτιµώντας τη διαθεσιµότητα των µελών Δ.Ε.Π. 
του Τµήµατος, αφού λάβει τη γνώµη του προτεινόµενου επιβλέποντος, 
συνεκτιµώντας το υπόµνηµα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα 
την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης 
ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. 

8. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την 
εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη 
επιτυχή παρακολούθηση µαθήµατος/ων ή άλλες συναφείς µε την επιστηµονική 
έρευνα υποχρεώσεις, όπως δηµοσιεύσεις προερχόµενες από τη διδακτορική 
διατριβή σε επιστηµονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια 
µε σύστηµα κριτών κ.λπ. 

9. Η Συνέλευση του Τµήµατος κατόπιν αιτιολογηµένης σύστασης της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής, είναι δυνατό να επιτρέψει στον Υποψήφιο Διδάκτορα 
να εργασθεί για ένα χρονικό διάστηµα υπό την επίβλεψη Καθηγητή αλλοδαπού 
Πανεπιστηµίου κάτω από όρους που εγκρίνουν η Τριµελής Συµβουλευτική 
Επιτροπή και η Συνέλευση του Τµήµατος. 

10. Σε κάθε περίπτωση η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη και να 
αποτελεί σηµαντική συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση. 

Άρθρο 10 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής 

1. Δικαίωµα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα µέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές 
βαθµίδας πρώτης ή αναπληρωτή ή επίκουρου), του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθµίδας από ερευνητικά κέντρα (του άρθρου 13Α του Ν. 
4310/2014) συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας 
Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. 

2. Η Συνέλευση του Τµήµατος αναθέτει στον/στην προτεινόµενο/η 
επιβλέποντα/ουσα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 
4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει µε τη σύµφωνη 
γνώµη του επιβλέποντα, τα υπόλοιπα δύο µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής, µε αρµοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και 
συγγραφή της. 

3. Ο µέγιστος αριθµός επιβλεπόµενων διδακτορικών φοιτητών ανά Επιβλέποντα 
Καθηγητή ορίζεται στους πέντε (5). Στον αριθµό αυτόν δεν συµπεριλαµβάνονται 
οι υποψήφιοι για τους οποίους είχε ορισθεί το θέµα της Διδακτορικής Διατριβής 
προ της εφαρµογής του Ν. 4485/2017. Οι περιπτώσεις συν επίβλεψης 
Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσµετρούνται στο σύνολο. 

4. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου 
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διδάκτορα. Η λειτουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι σηµαντική, αλλά 
δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η 
εµπλοκή στην επιβλεπόµενη έρευνα είναι κρίσιµη. Ειδικότερα, η άµεση συνεργασία 
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής. 

5. Στην Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή µετέχουν ως µέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα 
και δύο ακόµη µέλη Δ.Ε.Π. (καθηγητές βαθµίδας πρώτης ή αναπληρωτή ή 
επίκουρου) από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισµένων ως οµοταγών 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, ή 
ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
Ν.4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας 
Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών ή 
από αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Ως 
µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και 
µέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. 

6. Στην Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή µετέχει τουλάχιστον ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. 
από τις τρεις πρώτες βαθµίδες του Τµήµατος. 

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωµένα αδυνατεί 
να τελέσει χρέη επιβλέποντος/σας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, η Συνέλευση του 
Τµήµατος, εκτιµώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης 
του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύµφωνης γνώµης του/της νέου/ας 
προτεινόµενου/ης επιβλέποντος/ας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα 
δύο (2) µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής αναλαµβάνουν χρέη 
επιβλέποντος/ας, ακόµη και καθ’ υπέρβαση του µέγιστου αριθµού υποψήφιων 
διδακτόρων. Οι χρονικοί περιορισµοί που προβλέπονται για τη λήψη του 
διδακτορικού διπλώµατος από τον υποψήφιο, εφόσον δεν µεταβάλλεται η 
ερευνητική περιοχή, παραµένουν ως είχαν και πριν την έγκριση της αλλαγής του 
Επιβλέποντος Καθηγητή ή κάποιου µέλους της Συµβουλευτικής Επιτροπής. 

8. Αν ο/η αρχικός/ή επιβλέπων/ουσα µετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τµήµα Α.Ε.Ι. ή 
συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών 
Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέµεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο 
ανήκει το Τµήµα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. 

9. Η Γραµµατεία του Τµήµατος οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, τα ονόµατα των Υποψηφίων Διδακτόρων, τους 
τίτλους και τις σύντοµες περιλήψεις των εκπονούµενων Διδακτορικών Διατριβών, 
τα ονόµατα των επιβλεπόντων/ουσών και των άλλων δυο (2) µελών της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής. 

Άρθρο 11 
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής µε συνεπίβλεψη 

1. Το ΤΑΑ του Δ.Π.Θ. είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 43 του Ν.4485/2017, µε Τµήµατα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα του άρθρου 13Α του Ν.4310/2014, συµπεριλαµβανοµένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών µε συνεπίβλεψη. Τα 
σχετικά µε τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού 
τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που 
καταρτίζεται από τα συνεργαζόµενα Τµήµατα/φορείς και εγκρίνεται από την 
οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 

2. Το ΤΑΑ του Δ.Π.Θ. είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται µε αναγνωρισµένα ως 
οµοταγή Ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την 
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εκπόνηση διατριβών µε συνεπίβλεψη. Τα σχετικά µε τη διαδικασία εκπόνησης της 
διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.ά., προβλέπονται στο οικείο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζει η 
σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα κατά τη διαδικασία εκπόνησης 

1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας, πέρα από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο 
Άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού, κάθε έτος παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της 
Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής και υποβάλλει εγγράφως σε αυτήν 
αναλυτικό υπόµνηµα σχετικά µε την πρόοδο της Διδακτορικής του Διατριβής. 

2. Αντίγραφο του υποµνήµατος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την 
επιβλέποντα/ουσα ή την Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή και οι εκθέσεις 
προόδου, καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα. 

 

Άρθρο 13 
Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής 

1. Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α 
διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, δια της 
Γραµµατείας, για δηµόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης κρίνεται η 
ύπαρξη ή η αποδεδειγµένη αποδοχή προς δηµοσίευση σε διεθνή επιστηµονικά 
περιοδικά, µε σύστηµα κριτών µιας τουλάχιστον επιστηµονικής εργασίας 
προερχόµενης από τη διδακτορική διατριβή του Υ.Δ.. 

3. Η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την έγκριση ή την 
αιτιολογηµένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική 
Εισηγητική Έκθεση. Στην Εισηγητική Έκθεση καταγράφεται η ολοκλήρωση της 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και προτείνεται ο ορισµός Επταµελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής για τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα. Εάν η Τριµελής 
Συµβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας 
διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστηµονικές παρατηρήσεις – βελτιώσεις 
καθώς και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

4. Η Συνέλευση του Τµήµατος, µετά την κατάθεση αναλυτικής θετικής Εισηγητικής 
Έκθεσης της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταµελή Εξεταστική 
Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας 
διδάκτορα. Σε αυτήν µετέχουν τα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 
και τέσσερα επιπλέον µέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 εδάφιο 
β΄ του Ν. 4485/2017 και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα µε τον επιστηµονικό 
πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή έχει 
δικαίωµα πρότασης των µελών της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

5. Προκειµένου να συγκροτηθεί η Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή, τα 
αφυπηρετήσαντα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, τα οποία δεν 
µπορούν να µετέχουν σε αυτήν, αντικαθίστανται από νέα µέλη που πληρούν τα 
κριτήρια του άρθρου 39 παρ.2 εδάφια β΄ και γ΄ του Ν. 4485/2017. Τα 
αφυπηρετήσαντα µέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δηµόσιας 
παρουσίασης και αξιολόγησης µε δικαίωµα λόγου, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. 
Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συµµετέχουν ως µέλη της 
Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 

6. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα 
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δηµόσια, περίπου επί ηµίωρο, ενώπιον της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η 
διαδικασία της δηµόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
τουλάχιστον των τεσσάρων (4) µελών της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ 
τα λοιπά µέλη µπορούν να συµµετέχουν και µέσω τηλεδιάσκεψης. 

7. Ο/Η υποψήφιος/α επίσης απαντά στις ερωτήσεις των µελών της Επταµελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Με τη σύµφωνη γνώµη της Επταµελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν ερωτήσεις και από το ακροατήριο. 

8. Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επταµελής Εξεταστική Επιτροπή 
συσκέπτεται χωρίς την παρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την 
ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την συµβολή της στην 
επιστήµη και µε βάση αυτά τα κριτήρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη 
βαθµολογεί. 

9. Η έγκριση και βαθµολόγηση βεβαιώνεται µε σχετικό Πρακτικό. Η Διδακτορική 
Διατριβή εγκρίνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) µελών της Επταµελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συµµετέχοντα στη 
διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής µέλη της Επταµελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραµµατείας, στη Συνέλευση του Τµήµατος. 
Σε περίπτωση κατά την οποία το Πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων µελών της 
Επταµελούς Επιτροπής και πέµπτο µέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, 
ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως (Ν. 4186/2013, άρθρο 39, παρ. 18). 

10. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθµολογείται µε την ακόλουθη κλίµακα: 

• Άριστα 

• Λίαν Καλώς 

• Καλώς 
11. Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις, η Τριµελής 
Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόµατος της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, 
εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση. Στην 
περίπτωση όπου ζητούνται µείζονος σηµασίας τροποποιήσεις, η Επταµελής 
Εξεταστική Επιτροπή ως σώµα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιηµένη διατριβή. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των µελών της Επταµελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής µπορεί να γίνει µέσω ηλεκτρονικών µέσων και η απόφασή 
της θα είναι τελική. 

Άρθρο 14 
Αναγόρευση και Καθοµολόγηση Διδακτόρων 

1. Η επίσηµη αναγόρευση και καθοµολόγηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα 
γίνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος σε δηµόσια συνεδρίαση παρουσία του/της 
υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/ Η Πρόεδρος του Τµήµατος θέτει υπόψη του 
Σώµατος το Πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής, που πιστοποιεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιολόγησης της 
Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθοµολόγηση του/της 
υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα του Τµήµατος. Η τελετή περιγράφεται στο 
παράρτηµα του παρόντος Κανονισµού. 

2. Προϋπόθεση για την αναγόρευση αποτελεί η κατάθεση της Διδακτορικής 
Διατριβής και της περίληψής της στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή), στο Εθνικό Κέντρο 
Τεκµηρίωσης, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και, εφόσον το οικείο Τµήµα το επιθυµεί, 
µε απόφαση της Συνέλευσης θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική µορφή 
σε ειδικά διαµορφωµένο ηλεκτρονικό αρχείο. 

3. Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώµατος. 
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Άρθρο 15 
Είδος και Τύπος Διδακτορικού Διπλώµατος 

1. Ο τίτλος του Διδακτορικού Διπλώµατος είναι δηµόσιο έγγραφο, απονέµεται δε στο 
γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική 
διατριβή. 

2. Τον τύπο του Διδακτορικού Διπλώµατος ορίζει µε απόφασή της η Σύγκλητος του 
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. Το Διδακτορικό Δίπλωµα 
(περγαµηνή/πάπυρος) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο του 
Τµήµατος και τον/την Γραµµατέα του Τµήµατος και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα 
του Δ.Π.Θ. 

3. Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθοµολόγηση, 
πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης της διδακτορικής διατριβής του. 

Άρθρο 16  
Παράλληλες Δραστηριότητες 

1. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος Ειδίκευσης άλλου συναφούς Τµήµατος από αυτό που εκπονεί τη 
διδακτορική του διατριβή ή και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, ο Επιβλέπων, 
µετά από σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, µπορεί να ζητήσει από 
τον υποψήφιο διδάκτορα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική 
παρακολούθηση συγκεκριµένων µαθηµάτων µεταπτυχιακού επιπέδου του οικείου 
Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, µετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τµήµατος. β) Τη σχετική έγκριση αιτείται ο 
Επιβλέπων Καθηγητής. Η παρακολούθηση αυτή µπορεί να συνεπάγεται τη 
συµµετοχή σε εξετάσεις, όχι όµως δικαίωµα ή υποχρέωση εγγραφής ή 
αποφοίτησης από άλλο Πρόγραµµα. γ) Στον εσωτερικό Κανονισµό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Π.Μ.Σ. µπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων διδακτορικού επιπέδου που προσφέρονται 
στους υποψηφίους διδάκτορες του Τµήµατος. Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική 
παρακολούθηση µαθηµάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να συµβεί 
κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο Διδακτορικό Πρόγραµµα Σπουδών. 

2. Ο υποψήφιος Διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ένα µέρος της 
έρευνάς του σε Πανεπιστήµιο ή Ερευνητικό Ίδρυµα άλλης χώρας µετά από 
σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και της Γ.Σ.Ε.Σ., προκειµένου να 
εξοικειωθεί µε το διεθνές σύστηµα αξιολόγησης και τεκµηρίωσης της 
επιστηµονικής γνώσης. Ο υποψήφιος οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο 
διεθνές ακαδηµαϊκό σύστηµα, συµµετέχοντας σε σεµινάρια ή επιστηµονικά 
συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του µε δηµοσιεύσεις σε 
περιοδικά µε σύστηµα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό. 

3. Εφόσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. επιχορηγούν τη συµµετοχή 
των υποψηφίων Διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια µετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Άρθρο 17  
Διαγραφή 

Η Συνέλευση του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση της 
Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, µπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή 
Υποψηφίου/ας Διδάκτορα του/της οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής. 
Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα χαρακτηρίζεται εκείνη η 
οποία τεκµηριώνεται µε δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές Εκθέσεις Προόδου. Στην 
απόφαση τεκµηριώνονται οι λόγοι διαγραφής. Επίσης, διαγραφή του υποψηφίου 
Διδάκτορα µπορεί να γίνει και µετά από αίτηση του/της. 
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Άρθρο 18. 
Συµµετοχή Υποψηφίων Διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος (άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε΄ του Ν. 
3685/2008 που παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 88 περ. α΄ του Ν. 4485/2017) 
και κοινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονοµικών µπορεί να ανατίθεται 
σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος σε 
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο µε ωριαία αντιµισθία, η οποία επιβαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. 

Άρθρο 19 
Διοικητική Υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών 

1. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη 
Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος στο οποίο εκπονείται. 

2. Στη Γραµµατεία του Τµήµατος τηρείται αρχείο µε ατοµική µερίδα 
για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα, στην οποία καταγράφεται κάθε 
στοιχείο σχετικό µε τις σπουδές του/της. 

 

Άρθρο 20 
Ισχύς του Κανονισµού 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
(ως αναπόσπαστο µέρος του Κανονισµού Διδακτορικών Σπουδών) 

 
 

1. Απονοµή Διδακτορικού Διπλώµατος. Τελετή 
2. Τύπος Διδακτορικού Διπλώµατος (Δ.Δ.) του Δ.Π.Θ. 
3. Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα 
4. Αίτηση προς την Γραµµατεία του Τµήµατος 
5. Εισήγηση Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 
6. Περίγραµµα Ερευνητικού Πρωτοκόλλου 
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Απονοµή Διδακτορικού Διπλώµατος. Τελετή καθοµολόγησης 
 

Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τµήµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης γίνεται από τη Συνέλευση σε µία από τις συνεδριάσεις της, 
η ηµερήσια διάταξη της οποίας περιλαµβάνει ως ίδιον θέµα αντίστοιχα την 
αναγόρευση και την ορκωµοσία του υποψηφίου. 

Η αναγόρευση και ορκωµοσία του υποψηφίου Διδάκτορα γίνεται παρουσία του 
Πρύτανη του Δ.Π.Θ., ή, όταν αυτός κωλύεται, παρουσία ενός εκ των 
Αντιπρυτάνεων. 

Κατά την τελετή της αναγόρευσης του υποψηφίου σε Διδάκτορα 
αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος το πρακτικό της Επταµελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Τµήµατος αναγιγνώσκει 
τα παρακάτω: 

 
«Ο/Η..........(Ονοµατεπώνυµο) …………………………πτυχιούχος του 

……………………………(Τµήµα, Σχολή, Πανεπιστήµιο) ............................. συνέταξεν 
Διδακτορικήν Διατριβήν (Μ.Δ.) ή επιγράφεται 
………………………………………………………………………………………………………….. 
, ήπερ τοις αναγνούσι καθηγηταίς εµµελώς έχειν έδοξεν, ούτος (αύτη) δε την επί 
διδακτορία δοκιµασίαν ευδοκίµως υπέστη. 

Ερωτών ουν το Τµήµα, ει τούτο ικανώς τα τεκµήρια της του (της) υποψηφίου 
επιστηµονικής παιδείας ποιούµενον δοκιµάζει τούτον (ταύτην) εις τους Διδάκτορας 
του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης· ερωτών δε και τον 
Πρύτανιν, ει τη του Τµήµατος βουλή οµολογεί. Καθοµολόγησον δη άπερ ο νόµος 
δηµοσία καθοµολογείν κελεύει τους το διδακτορικόν αξίωµα µετιόντας». 

Ακολούθως ο υποψήφιος θέτοντας τη δεξιά παλάµη του επί του ιερού 
Ευαγγελίου (ή του Κορανίου ανάλογα) δίδει τον κάτωθι νενοµισµένο όρκο. 
«Επειδήπερ το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 
Θράκης Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας Σχολής, του Πρυτάνεως 
επινεύσαντος, εις τους εαυτώ Διδάκτορας ηξίωσε δοκιµάσαι µε, αυτώ και τη 
Πρυτανηίη δηµοσία πίστιν δίδωµι τήνδε: 

Της µεν επιστήµης ως οίον τε µάλιστα εν τω βίω επιµελήσεσθαι, καπί το 
τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, µηδέ χρήσεσθαι 
ταύτη επί χρηµατισµώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν της θείας αληθείας, το 
φως προσωτέρω διαχεόµενον αεί πλείοσιν επαυγάζη, παν δε ποιήσειν προθύµως 
ό,τι αν µέλλη εις ευσέβειαν και κόσµον ηθών και σεµνότητα τρόπων οίσειν, µηδέ 
της των άλλων διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοφρονών 
περπερευόµενος (περπερευοµένη), και τα εκείνοις δεδογµένα κατασοφιστεύειν 
πειρώµενος (πειρωµένη), µηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων αυτός (αυτή) γιγνώσκω 
διδάσκειν, µηδέ καπηλεύειν την επιστήµην και το του των Μουσών θιασώτου 
αξίωµα αισχύνειν τη των ηθών ακοσµία. Ταύτην µοι την επαγγελίαν επιτελούντι 
(επιτελούση) είη µοι τον Θεόν αρωγόν κτήσασθαι εν τω βίω». 
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Για όσους/ες δεν επιθυµούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται 
απλή επίκληση της τιµής και της συνείδησής τους. 

Στην περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/α Διδάκτορας δηλώνει τα εξής: 

«Διαβεβαιώ επί τη τιµή και συνειδήσει εµού τα κάτωθι: Επειδήπερ το Τµήµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Επιστηµών 
Γεωπονίας και Δασολογίας Σχολής, του Πρυτάνεως επινεύσαντος, εις τους εαυτώ 
Διδάκτορας ηξίωσε δοκιµάσαι µε, αυτώ και τη Πρυτανηίη δηµοσία πίστιν δίδωµι 
τήνδε: 

Της µεν επιστήµης ως οίον τε µάλιστα εν τω βίω επιµελήσεσθαι, καπί το 
τελειότερον αυτήν προαγαγείν και αγλαΐσαι αεί πειράσεσθαι, µηδέ χρήσεσθαι 
ταύτη επί χρηµατισµώ ή κενού κλέους θήρα, αλλ΄ εφ΄ ώ αν της αληθείας, το φως 
προσωτέρω διαχεόµενον αεί πλείοσιν επαυγάζη, παν δε ποιήσειν προθύµως ό,τι αν 
µέλλη εις κόσµον ηθών και σεµνότητα τρόπων οίσειν, µηδέ της των άλλων 
διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν ποτέ, κενοφρονών περπερευόµενος 
(περπερευοµένη), και τα εκείνοις δεδογµένα κατασοφιστεύειν πειρώµενος 
(πειρωµένη), µηδ΄ εθελήσειν ταναντία ων αυτός (αυτή) γιγνώσκω διδάσκειν, µηδέ 
καπηλεύειν την επιστήµην και το του των Μουσών θιασώτου αξίωµα αισχύνειν τη 
των ηθών ακοσµία». 

 
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Τµήµατος αναγιγνώσκει το εξής κείµενο: 

 
«Επειδήπερ ου µόνον εν ταις ειωθόταις δοκιµασίαις της σής επιστήµης έλεγχον 
παρέσχες σαφέστατον, αλλά και εν τη διδακτορική διατριβή, ην φιλοπονήσας 
προσήνεγκες τω Τµήµατι Αγροτικής Ανάπτυξης, άξιον (αξίαν) του διδακτορικού 
αξιώµατος σεαυτόν (σεαυτήν) απέφηνας καπί τούτοις το µεν Τµήµα σε κατά τα 
νόµιµα εδοκίµασε, ο δε Πρύτανις ταύτην την δοκιµασίαν επήνεσε, δια  ταύτα  
εγώ……… (Ονοµατεπώνυµο)
 Καθηγητής 
του Τµήµατος………………, νυν Πρόεδρος του Τµήµατος… ........................... διατελών 
τε και χρώµενος τη δυνάµει, ην παρά των εν Πανεπιστηµίω και Τµήµατι νόµων είληφα, 

σε……………………………………………..(Ονοµατεπώνυµο)…………………………………… 
……, υποψήφιον (υποψηφίαν) της του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
διδακτορίας δηµοσία Διδάκτορα του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης αναγορεύω και πάσας τας τω 
πανεπιστηµιακώ αξιώµατι τούτω παρεποµένας προνοµίας σοι δίδωµι, 
συνθιασώτην µεν και εταίρον της επιστήµης σε προσαγορεύων, της δε επιστήµης 
ταύτης δια παντός του βίου φιλοτίµως αντέχεσθαι παραινών». 
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Τύπος Διδακτορικού Διπλώµατος (Δ.Δ.) του Δ.Π.Θ. 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ (όνοµα Σχολής) 
 

 
ΤΜΗΜΑ (όνοµα Τµήµατος) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ…. 
 
 
 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ 

ΕΝ ΤΩ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ ΘΡΑΚΗΣ 

(Όνοµα Πατρώνυµο Επώνυµο του Πρύτανη) 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ (ειδικότητα) 

(Όνοµα Πατρώνυµο Επώνυµο του Προέδρου του Τµήµατος) 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ειδικότητα) 

ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ(όνοµα Τµήµατος) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

(Όνοµα Πατρώνυµο Επώνυµο του Διδάκτορα) 

ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνοµα Τµήµατος) 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνοµα Τµήµατος) 

ΕΝΕΚΡΙΝΕ 

ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΙΝ «ΚΑΛΩΣ» 
 

ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΙΚΟΣΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΗΝ ΕΤΕΙ ΕΝΑΤΩ ΚΑΙ ΔΙΣ 

ΧΙΛΙΟΣΤΩ 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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Τύπος Πιστοποιητικού αναγόρευσης Διδάκτορα 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ…. 
 
 

ΣΧΟΛΗ (όνοµα Σχολής) 
 

ΤΜΗΜΑ (όνοµα Τµήµατος) 
 

Πιστοποιείται ότι: 

Ο/Η κύριος/κυρία (Όνοµα Επώνυµο Πατρώνυµο του Διδάκτορα) από (όνοµα 
πόλης) Πτυχιούχος του (Όνοµα Τµήµατος Σχολής Πανεπιστηµίου) µετά τη νόµιµη 
δοκιµασία και αφού εξεπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του/της για το 
διδακτορικό δίπλωµα, όπως ορίζει ο Νόµος, κρίθηκε άξιος/α του διπλώµατος 
αυτού, µε βαθµό 

 
«ΑΡΙΣΤΑ» 

 
και αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τµήµατος (όνοµα Τµήµατος) την (ηµεροµηνία). 

 
 

Το παρόν έχει θέση αντιγράφου Διδακτορικού Διπλώµατος. 
 

 
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο ζήτησε ο ενδιαφερόµενης/όµενη, του/της 
χορηγείται για κάθε νόµιµη χρήση. 

 

 
Πόλη (όνοµα πόλης) Ηµεροµηνία (ηµέρα-µήνας-έτος) 

 
Ο/Η Γραµµατέας του Τµήµατος 

(υπογραφή-σφραγίδα) 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

Δηµοκρίτειο Προς: Την Γραµµατεία 
Πανεπιστήµιο του Τµήµατος………………….. 
Θράκης της Σχολής……………………… 

του Δ.Π.Θ. 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

 

 
Επώνυµο: 

 

 
Όνοµα: 

 

 
Πατρώνυ
µο: 

 

 
Πτυχίο: 

 
Πανεπιστήµ

ιο: 
 
ΔΜΣ: 

 
Πανεπιστήµ

ιο: 
Διεύθυνσ
η 
κατοικίας
: 

 
Οδός: 

 
Αρίθµ.: 

 
Τ.Κ.: 

  
Πόλη: 

 
Νοµός: 

 

 
Τηλέφων
α 

 
Οικίας: 

 
Κινητό: 

 

 
e-mail: 

 

 
 

Παρακαλώ να δεχθείτε το αίτηµά µου για έναρξη εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τµήµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης, στο Γνωστικό Αντικείµενο/Επιστηµονική Περιοχή: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

µε θέµα:…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………. 

 

Ως επιβλέπων µέλος Δ.Ε.Π. προτείνω τον/την 
……………………..……………………………………………. 

 
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

(Υπογραφή) 
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Συνηµµένα υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1.Αντίγρα
φο 
πτυχίου 

 από 

 
2.Αντίγραφο Διπλώµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Από 

 
3. Σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα 
Καθηγητή : 

 

4. Υπόµνηµα µε τίτλο της µελέτης 
 

5. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας 
 

6. Δήλωση γνώσης 2ης ξένης γλώσσας 
 

7. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα 
 

 
7β.Πιστοποιητικό συµµετοχής σε Ερευνητικό Πρόγραµµα 

 

8. Δύο (2) Συστατικές επιστολές 
 

 Επισηµαίνεται : 
Ø Ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη, 
περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, και εξισώνεται µε την 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. 

Ø Στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο επιβάλλονται 
οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή 
άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

Ηµεροµηνία: / /20 
Υπογραφή 

7α.Πιστοποιητι
κά 
Δημοσιεύσεων 

Πιστοποιητι
κά 
Ανακοινώσεω
ν 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή* αποτελείται από τους παρακάτω: 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:  
ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩ
Ν 1: 

 

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩ
Ν 2: 

 

* Σηµείωση: Η σύνθεση της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής οφείλει να καλύπτει το εύρος της ΔΔ και συνιστάται 
να αποφεύγεται η συγκρότηση Τριµελούς από µέλη Δ.Ε.Π. από ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο 

 

Τα µέλη της ανωτέρω Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής έχουµε αποφασίσει 
οµόφωνα ότι η παρούσα πρόταση ερευνητικού έργου µπορεί να αποτελέσει 
αντικείµενο Διδακτορικής Διατριβής καθώς προσδοκά σε νέα πρωτότυπη γνώση και 
είναι ικανή να φέρει αποτελέσµατα που θα δηµοσιευθούν σε διεθνή περιοδικά. 
Εισηγούµαστε εποµένως να εκπονηθεί στο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. 
υπό την επίβλεψη µας Διδακτορική Διατριβή µε το ανωτέρω θέµα από τον/την κ.
 .................................................................................................................................. το
ν 

οποίο/ την οποία θεωρούµε κατάλληλο και 
� � Είτε Α': είναι κάτοχος Μ.Δ.Ε. (διαγράψτε ένα από τα δύο κοντάκια) 
� � Είτε Β': πληροί 3 από τα κριτήρια που έχει ορίσει η Συνέλευση του Τµήµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατ' εξαίρεση εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από µη 
κατόχους ΔΜΣ 
(διαγράψτε ένα από τα δύο) 

Κριτήριο 1:……………………………………………………………………………………… 
Κριτήριο 2:……………………………………………………………………………………… 

Κριτήριο 3:………………………………………………………………………………………. 
 

Στην περίπτωση Β', τα µαθήµατα που προτείνουµε να παρακολουθήσει ο/η 
υποψήφιος/α στο πλαίσιο του υποχρεωτικού κύκλου µαθηµάτων σε Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, όπως ορίζει ο νόµος 4485/2017 είναι τα 
παρακάτω (τουλάχιστον 2): 

 

 
 Μάθη

µα 
Π
Μ
Σ 

1   
2   
3   
4   
5   
Σηµειώνεται ότι για τα παραπάνω υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή Σπουδών του αντιστοίχου Π.Μ.Σ. 
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ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: 

 Υπογραφή 
Ονοµατεπώνυµο 

  

Βαθµίδα  

Τοµέας  

Γνωστικό αντικείµενο/ 
ερευνητικό πεδίο 

 

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 1:  Υπογραφή 
Ονοµατεπώνυµο 

  

 
 
Βαθµίδ
α και / 
ή* 

Ιδιότητα:  

Τµ./ Παν./ 
Ερ. Κ.: 

 

E-mail:  

Γνωστικό αντικείµενο/ 
ερευνητικό πεδίο 

 

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
2: 

 Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµο   

 
 
Βαθµίδ
α και / 
ή* 

Ιδιότητα:  

Τµ./ Παν./ 
Ερ. Κ.: 

 

E-mail:  

Γνωστικό αντικείµενο/ 
ερευνητικό πεδίο 

 

 

 
 

*Για συνεπιβλέποντες από άλλα τµήµατα και /ή Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά Κέντρα 
σηµειώστε τη βαθµίδα ή ιδιότητα / το Τµήµα & Πανεπιστήµιο ή Ερευνητικό Κέντρο 
και e- mail. 
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Περίγραµµα πρωτοκόλλου 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΔ 
(µην χρησιµοποιήσετε κεφαλαία) 
Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (µέχρι 300 λέξεις) 
Ποιο είναι το επιστηµονικό υπόβαθρο της έρευνας και η σηµαντικότητα της; 
Στο µέρος αυτό περιγράφεται µε σαφήνεια ποιο είναι το επιστηµονικό υπόβαθρο της έρευνας, ή/και το κοινωνικό 
πρόβληµα που προτίθεται να διερευνήσει. Αναφέρεται ποιο ήταν το έναυσµα για την ενασχόληση µε το θέµα, 
γιατί είναι σηµαντικό να πραγµατοποιηθεί η έρευνα και ποια εκτιµάται ότι θα είναι η συµβολή του προτεινόµενου 
έργου στην πρόοδο της επιστήµης. 

Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (µέχρι 400 λέξεις) 
Τι είναι γνωστό για το αντικείµενο της έρευνας; 
Στο µέρος αυτό παρουσιάζεται το σηµερινό επίπεδο γνώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία στο αντικείµενο της 
ερευνητικής πρότασης. Η αναδροµή στη βιβλιογραφία αναφέρεται σε κάθε κύριο επιστηµονικό και τεχνολογικό 
θέµα που άπτεται άµεσα του ερευνητικού αντικείµενου της πρότασης. Η ανασκόπηση περιλαµβάνει και τα 
αποτελέσµατα ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα και έχουν δηµοσιευτεί σε ξενόγλωσσα ή Ελληνικά 
επιστηµονικά περιοδικά. 

Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΣΤΟΧΟΣ (µέχρι 100 λέξεις) 
Ποιο είναι το ερευνητικό ερώτηµα; 
Στο µέρος αυτό παρουσιάζεται η ερευνητική υπόθεση, καθώς και τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα που θα 
απαντηθούν από την προτεινόµενη έρευνα 
Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (µέχρι 400 λέξεις) 
Που και πως θα γίνει η έρευνα; 
Στο µέρος αυτό περιγράφεται η µεθοδολογία για την εκτέλεση του προτεινόµενου ερευνητικού έργου και 
παρατίθενται οι επιµέρους τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, 
προσδιορίζεται ο πληθυσµός στον οποίο θα γίνει η έρευνα, ο τρόπος καθορισµού του δείγµατος, τα κριτήρια 
επιλογής του πληθυσµού και τα κριτήρια υπολογισµού του µεγέθους του δείγµατος 

Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (αν χρειάζεται - µέχρι 50 
λέξεις) 
Ανακύπτουν θέµατα που εµπίπτουν στους κώδικες της βιοηθικής; 
Στο µέρος αυτό αναφέρεται αν είναι αναγκαία η απόκτηση άδειας για τη διεξαγωγή της έρευνας από την 
αρµόδια επιτροπή βιοηθικής (ή/και από άλλο όργανο). Επίσης, αναφέρεται αν έχει δοθεί η άδεια ή αν έχουν 
δροµολογηθεί οι διαδικασίες απόκτησης της. 

Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - (αν χρειάζεται) (µε 1-2 πίνακες ή µέχρι 50 λέξεις) Πόσο θα κοστίσει 
η έρευνα και που θα βρεθούν οι πόροι 
Αναφέρονται τα προβλεπόµενα έξοδα για τη διεξαγωγή της έρευνας και οι πηγές 
χρηµατοδότησης. Αν η έρευνα διεξαχθεί µε ιδίους πόρους, αυτό αναφέρεται. 
Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - (αν χρειάζεται) 
Πότε θα γίνει η έρευνα; 
Στο µέρος αυτό παρουσιάζεται το χρονοδιάγραµµα της έρευνας µε σχήµα Gantt (βλέπε παράρτηµα). 

Γράψτε το κείµενό σας εδώ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ποιες πηγές χρησιµοποιήθηκαν για τα παραπάνω; 



Οδηγίες για τη συµπλήρωση/κατάθεση της αίτησης 

• Συµπληρώστε το έντυπο αυτό (αίτηση - εισήγηση τριµελούς - 
περιγραφή ερευνητικής πρότασης) σε υπολογιστή. 

• Χρησιµοποιήσετε πεζά γράµµατα (όχι κεφαλαία) και γράψτε τα 
κείµενα σας µέσα στους πίνακες χωρίς να υπερβαίνετε τα όρια λέξεων 
που δίνονται. 

• Για συν-επιβλέποντες από άλλα τµήµατα και /ή Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά 
Κέντρα 
σηµειώστε τη βαθµίδα ή ιδιότητα, το Τµήµα & Πανεπιστήµιο ή 
Ερευνητικό Κέντρο και e-mail στα αντίστοιχα κουτιά. 

• Όταν το αρχείο έχει την τελική του µορφή εκτυπώστε το (χωρίς το παράρτηµα) για 
να 
υπογράψετε εσείς και η τριµελής. Το υπογεγραµµένο έντυπο µαζί µε τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη γραµµατεία 
του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για να πάρετε αριθµό 
πρωτοκόλλου. 

• Το τελικό αρχείο θα το στείλετε (πάντα ως αρχείο WORD χωρίς 
υπογραφές) µε e- mail στη γραµµατεία του Τµήµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης το συντοµότερο δυνατό µετά την κατάθεση της αίτησης 
σας. 

• Η γραµµατεία δεν µπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις οι οποίες 
- δεν είναι πλήρεις (πλήρως συµπληρωµένα έντυπα και όλα τα 
δικαιολογητικά) 

- έχουν κατατεθεί µόνο ηλεκτρονικά 
- έχουν κείµενα που έχουν υπερβεί τα προκαθορισµένα όρια λέξεων 
- δεν χρησιµοποιούν το παρόν έντυπο 

* Περισσότερες πληροφορίες: 
Γραµµατεία Τµήµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Δ.Π.Θ. Τηλ. 2552041161 - 64 
FAX: 2552041191 
E-mail: secr@agro.duth.gr 

Υπόδειγµα για σχήµα Gantt 
 

Μήνες > 0-
6 

7
-
1
2 

13-
18 

19
-

24 

25-
30 

31
-

36 

37-
42 

43
-

48 

49-
54 

55
-

60 

61-
66 

67
-
72 

Τίτλος φάσης V             
             
             
             
             
             
             
             

Έκθεση 
Προόδου 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

Υποστήριξη ΔΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ  

Άρθρο 1 
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Το  παρέχει σε ενδιαφερόµενους ερευνητές τη δυνατότητα διεξαγωγής 
µεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά́ αντικείµενα που θεραπεύει, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία.  

Βασικοί́ στόχοι της διεξαγωγής µεταδιδακτορικής έρευνας στο  είναι ενδεικτικά́ οι 
κάτωθι:  

- Η δηµιουργία υψηλής ποιότητας επιστηµονικής έρευνας,  
- Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών πεδίων στα Τµήµατα, τα οποία είναι συναφή́ 

µε το επιστηµονικό́ πεδίο της διδακτορικής διατριβής του/της 
ερευνητή́/τριας.  

- Η συµβολή́ στην κάλυψη ερευνητικών αναγκών των Τµηµάτων,  
- Η προσέγγιση και επίλυση ειδικών ερευνητικών προβληµάτων που 
απασχολούν τα Τµήµατα.  

- Η επίτευξη περαιτέρω αποτελεσµάτων της διδακτορικής διατριβής των 
ερευνητών/τριών σε νέες επιστηµονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το 
εκάστοτε Τµήµα.  

- Η µεταφορά́ τεχνογνωσίας, 
- Η ενίσχυση επιστηµόνων, ώστε να συµβάλλουν στην πρόοδο της επιστήµης και 
την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρµογών.  

- Η ανάδειξη της ποιότητας και του ακαδηµαϊκού́ κύρους του ερευνητικού́ 
έργου του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και η διεθνής διάκρισή του.  

Άρθρο 2 Γενικές διατάξεις 

Η µεταδιδακτορική́ έρευνα είναι µια πρωτότυπη επιστηµονική́ εργασία µε την 
έννοια ότι οφείλει να συµβάλλει, µε την παραγωγή́ νέας γνώσης, στο γνωστικό́ πεδίο 
στο οποίο εντάσσεται.  

Η µεταδιδακτορική́ έρευνα πρέπει να είναι µια πρωτότυπη ερευνητική́ συµβολή́ 
και το αντικείµενό της να εµπίπτει στα ερευνητικά́ ενδιαφέροντα του Τµήµατος και 
των γνωστικών αντικειµένων που θεραπεύονται σε αυτό́.  

Άρθρο 3  
Αρµόδια όργανα 

Αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση αίτησης εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
στο Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος.  

Άρθρο 4 
Υποψήφιοι Μεταδιδακτορικοί́/ές ερευνητές/τριες 

Δικαίωµα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή́ µεταδιδακτορικής έρευνας έχουν 
κάτοχοι Διδακτορικού́ Διπλώµατος (Δ.Δ.) από́ Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 
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αναγνωρισµένου από́ τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιµου τίτλου σπουδών από́ Α.Ε.Ι. της 
αλλοδαπής, σε αντικείµενο συναφές µε τα ερευνητικά́ αντικείµενα του Τµήµατος.  

Άρθρο 5 
Υποβολή́ αίτησης εκπόνησης µεταδιδακτορικής έρευνας 

Το  δέχεται κατά́ τη διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις για τη διεξαγωγή́ 
µεταδιδακτορικής έρευνας από́ ερευνητή́/τρια µε την υποβολή́ αίτησης προς τη 
Συνέλευση του Τµήµατος µε τις εξής προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί́ ο/η 
ενδιαφερόµενος/η: 

1. Να διαθέτει αποδεδειγµένα υψηλό́ επίπεδο επιστηµονικής κατάρτισης και 
ισχυρό́ επιστηµονικό́ προφίλ,  

2. Η πρότασή του/της να είναι επαρκής και σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του 
παρόντος Κανονισµού́.  

Υπάρχει και η δυνατότητα έκδοσης και δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, η οποία εγκρίνεται από́ τη 
ΓΣ του Τµήµατος, µετά από́ εισήγηση Καθηγητή́/τριας αυτών.  

Άρθρο 6  
Δικαιολογητικά́ 

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη διεξαγωγή́ µεταδιδακτορικής έρευνας 
υποβάλλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος κατ ́ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται το θεµατικό πεδίο της 
έρευνας και o/η Καθηγητής/τρια του Τµήµατος υπό την επίβλεψη του/της 
οποίου/ας επιθυµεί ο/η ενδιαφερόµενος/η να εκπονήσει τη µεταδιδακτορική 
έρευνα. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 
3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 

4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώµατος (όταν προέρχεται από Πανεπιστήµιο του 
εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση των τίτλων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

5. Πιστοποίηση ξένης γλώσσας.  
6. Τουλάχιστον δύο (2) επιστηµονικές δηµοσιεύσεις – ανακοινώσεις. 
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από µέλη Δ.Ε.Π.. 
8. Ολοκληρωµένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκτίθενται ο σκοπός εκπόνησης 

µεταδιδακτορικής έρευνας στο Τµήµα, το ακριβές αντικείµενο της 
µεταδιδακτορικής έρευνάς του, η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει για να 
προσεγγίσει το αντικείµενο αυτό, η χρήση εργαστηριακού εξοπλισµού και 
υποδοµών του Τµήµατος, η προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή 
προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της 
έρευνας και η περιγραφή των παραδοτέων µετά το τέλος της έρευνας, όπου θα 
περιλαµβάνονται τουλάχιστον δύο δηµοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε έγκριτα διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια. 

9. Σύµφωνη γνώµη από τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.  
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Άρθρο 7 
Αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος, αρχειοθετεί και καταχωρεί τις αιτήσεις µε αριθµό 
Πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων 
των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών και προωθεί τις αιτήσεις στη Συνέλευση του 
Τµήµατος.  

Η Συνέλευση εξετάζει και αποφασίζει σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος ιδίως τη 
συνάφεια των ερευνητικών προτάσεων των αιτού- ντων/ουσών µε τα γνωστικά 
αντικείµενα που καλύπτει το Τµήµα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που 
θεραπεύει ή επιθυµεί να θεραπεύσει το Τµήµα, τον σκοπό, τη διάρκεια, τις φάσεις και 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του προτεινόµενου ερευνητικού έργου και την ανάγκη 
υλοποίησής του. Η Γραµµατεία του Τµήµατος αναρτά τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και ενηµερώνει τους/τις 
επιτυχόντες/ούσες και τους/τις καλεί να εγγραφούν στο Τµήµα.  

Το δεν έχει υποχρέωση αµοιβής ή καταβολής εξόδων µετακίνησης των 
µεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών.  

Οι µεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες δύνανται να αιτούνται χρηµατοδότησης 
αναφορικά µε δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τµήµατος, όπως π.χ. 
µερική χρηµατοδότηση ανακοινώσεων σε αναγνωρισµένα διεθνή ανταγωνιστικά 
συνέδρια.  

Προκειµένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του/της µεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας, 
απαιτείται κατά την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους η ετήσια αναφορά προόδου, την 
οποία συντάσσει ο/η υποψήφιος/α σε συνεργασία µε τον/την επιβλέποντα/ουσα 
Καθηγητή/τρια και καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί επιπλέον χρόνος, κατατίθεται αίτηµα παράτασης από τον/την 
µεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια µε την ανάλογη αιτιολόγηση και τη σύµφωνη 
γνώµη του/της εισηγητή/τριας- επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας.  

Άρθρο 8 
Ορισµός Επιβλέποντος µέλους Δ.Ε.Π. 

Για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, η Συνέλευση ορίζει ένα επιβλέπον µέλος 
Δ.Ε.Π. (Καθηγητή/τρια πρώτης βαθµίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή/τρια ή µόνιµο/η 
Επίκουρο Καθηγητή/τρια), το οποίο αναλαµβάνει την επίβλεψη του έργου του/της 
υποψηφίου/ιας. Ως επιβλέπον µέλος Δ.Ε.Π. της διεξαγωγής της µεταδιδακτορικής 
έρευνας ορίζεται το µέλος Δ.Ε.Π., το οποίο ανήκει στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική 
ειδικότητα µε αυτή στην οποία ο υποψήφιος διεξάγει τη µεταδιδακτορική έρευνα.  

Ο ανώτατος αριθµός µεταδιδακτορικών φοιτητών/τριών ανά µέλος Δ.Ε.Π. του 
Τµήµατος ορίζεται σε τρεις (3).  

Το επιβλέπον µέλος Δ.Ε.Π., σε συνεργασία µε τον υποψήφιο, ορίζει το θέµα της 
µεταδιδακτορικής έρευνας και µετά τη λήξη της υποβάλλει στη Συνέλευση µια έκθεση 
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ερευνητικών αποτελεσµάτων που συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, 
ρυθµίζει τον χώρο εργασίας του/της µεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας και 
καθοδηγεί την έρευνα µεταφέροντάς του/της επιστηµονική εµπειρία και γνώση.  

Η αλλαγή επιβλέποντος/ουσας ανήκει στην αρµοδιότητα της Συνέλευσης του 
Τµήµατος, κατόπιν αίτησης είτε του/της ερευνητή/τριας είτε του/της 
επιβλέποντος/ουσας στη Συνέλευση του Τµήµατος.  

Άρθρο 9 
Διάρκεια εκπόνησης της µεταδιδακτορικής έρευνας 

Η Συνέλευση του Τµήµατος ορίζει το χρόνο της έρευνας από 1-4 έτη ανάλογα µε το 
είδος της έρευνας, καθώς και το πιθανό χρηµατοδοτικό πλαίσιο (πρόγραµµα, 
υποτροφία κ.λπ.) και πάντα σύµφωνα µε την σχετικό αίτηµα του υποψηφίου και 
του/της επιβλέποντα/πουσας καθηγητή /τριας. 

Άρθρο 10  
Επικουρικό έργο 

Το Τµήµα δύναται να αναθέτει επικουρικό έργο στους µεταδιδακτορικούς/ές 
ερευνητές/τριες, που περιλαµβάνεται στα προγράµµατά του στο πλαίσιο του πρώτου 
και δεύτερου κύκλου σπουδών, µετά από αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων και 
εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας, στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου κύκλου 
σπουδών. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των 
προγραµµάτων σπουδών, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη µέρους των φροντιστηρίων 
και εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικής φοιτητών στο σχετικό πεδίο, επιτήρηση 
εξετάσεων κ.λπ..  

Άρθρο 11 
Ολοκλήρωση της µεταδιδακτορικής έρευνας 

Με την ολοκλήρωση της µεταδιδακτορικής έρευνας η συνεργασία του/της 
µεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας µε το Τµήµα λήγει. Για να θεωρηθεί 
ολοκληρωµένη η διαδικασία και να παραδοθεί στον/στην µεταδιδακτορικό/ή 
ερευνητή/τρια το σχετικό πιστοποιητικό, πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον τα 
εξής:  

1. Να έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της έρευνας, όπως έχει ορισθεί από την αρχή 
της.  

2. Να έχει γίνει δηµόσια παρουσίαση από τον/την µεταδιδακτορικό/ή 
ερευνητή/τρια των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξήχθη στο Τµήµα.  

3. Να έχει κατατεθεί από τον/την µεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια µε 
υπογραφή του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας τελική έκθεση για 
την έρευνα που διεξήχθη στο Τµήµα.  

4. Να έχουν κατατεθεί αντίγραφα των δηµοσιεύσεων οι οποίες αποτελούν προϊόν 
της µεταδιδακτορικής έρευνας σε επιστηµονικά περιοδικά ή συνέδρια ή οι 
σχετικές βεβαιώσεις αποδοχής, όπως ορίστηκε στην αρχή της έρευνας.  

Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. Το υπογράφει ο/η Πρόεδρος του 
Τµήµατος, αφού λάβει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Στο πιστοποιητικό 
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αναφέρονται το Ίδρυµα, το Τµήµα, το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο και ο τόπος 
καταγωγής του/της ερευνητή/τριας, το γνωστικό αντικείµενο της έρευνας και η 
χρονική περίοδος διεξαγωγής της.  

Άρθρο 12 
Παροχές προς τους/τις µεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες 

Στους/στις µεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
µεταδιδακτορικής έρευνας παρέχονται τα ακόλουθα:  

i. Η δυνατότητα να χρησιµοποιούν τον τίτλο του Τµήµατος στα συνέδρια και τις 
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και στις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.  

ii. Η πρόσβαση στα Εργαστήρια και στον εξοπλισµό του Τµήµατος, στο πλαίσιο 
της έρευνας που διεξάγουν µε τη σύµφωνη γνώµη των διευθυντών των 
αντίστοιχων εργαστηρίων.  

iii. Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος και το δικαίωµα δανεισµού.  
iv. Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 

Θράκης (Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).  
v. Το πιστοποιητικό διεξαγωγής µεταδιδακτορικής έρευνας µε την ολοκλήρωση 

της έρευνας, όπως ορίζει ο Κανονισµός.  

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 

Οι µεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες οφείλουν:  

• Να υποβάλλουν ετήσια έκθεση προόδου  
• Να αναφέρουν τα στοιχεία του Τµήµατος ως ακαδηµαϊκή στέγη τους (academic 

affiliation) σε κάθε δηµοσίευµά τους, το οποίο είναι προϊόν της 
µεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και το ερευνητικό Εργαστήριο του 
Τµήµατος στο οποίο έχουν ενταχθεί.  

• Να δηλώνουν αν η µεταδιδακτορική έρευνα χρηµατοδοτείται από φορείς και 
να προσκοµίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τόσο τα 
οικονοµικά όσο και τις υποχρεώσεις του/της µεταδιδακτορικού/ής 
ερευνητή/τριας έναντι του φορέα αυτού.  

• Να συµπεριφέρονται όπως αρµόζει σε µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
σεβόµενοι/ες την παροχή ερευνητικής στέγης από το Πανεπιστήµιο.  

• Να τηρούν τον Οδηγό Πολιτικής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Δ.Π.Θ., τον 
Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, 
καθώς και τις διατάξεις του Οργανισµού και του Εσωτερικού 
ΚανονισµούΛειτουργίας του Δ.Π.Θ.. 

Άρθρο 14 
Μετακίνηση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 

Σε περίπτωση µετάκλησης, µετακίνησης ή εκλογής µέλους Δ.Ε.Π. στο Τµήµα, 
προερχόµενου από Τµήµα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, οι 
µεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες που το µέλος Δ.Ε.Π. επέβλεπε στο Τµήµα που 
υπηρετούσε προηγουµένως, δύνανται να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Τµήµα υπό 
την επίβλεψη του µετακληθέντος, µετακινηθέντος ή εκλεγέντος µέλους Δ.Ε.Π..  
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Σε περίπτωση µετάκλησης, µετακίνησης ή εκλογής του/της επιβλέποντος/ουσας σε 
άλλο Τµήµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µετά από σχετικό αίτηµα του 
µεταδιδάκτορα και του επιβλέποντα, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, 
ορίζεται νέος/α επιβλέπων/ουσα για τον/την ερευνητή/τρια.  

Άρθρο 15 
Διαγραφή των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η διαγραφή 
µεταδιδακτορικού/ής ερευνητή/τριας µετά από υποβολή αίτησης διαγραφής από 
τον/την ίδιο/α τον/την ενδιαφερόµενο/η ή τον/την επιβλέποντα/ουσα.  

Άρθρο 16 
Ειδικές περιπτώσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 

Στο Μητρώο Μεταδιδακτόρων ερευνητών του Τµήµατος µπορούν να καταγράφονται 
επίσης οι µεταδιδάκτορες που συµµετέχουν σε ερευνητικό πρόγραµµα του ιδρύµατος 
και οι µεταδιδάκτορες άλλων ακαδηµαϊκών, ερευνητικών ή τεχνολογικών φορέων που 
διεξάγουν έρευνα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο συµφωνητικών 
ή µνηµονίων συνεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο/η Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η 
του έργου ή το αρµόδιο για τη συνεργασία µέλος Δ.Ε.Π. ενηµερώνει τη Συνέλευση του 
Τµήµατος για την µεταδιδακτορική έρευνα που διενεργείται στο Τµήµα  Για τους ως 
άνω µεταδιδάκτορες δεν ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 4, 5, 6, 8, 10, 11 και 13 
δεδοµένου ότι η διαδικασία εκπόνησης µεταδιδακτορικής έρευνας ακολουθεί τις 
προβλεπόµενες από τα αντίστοιχα προγράµµατα, διατάξεις και τη σύµβαση που έχουν 
υπογράψει µε τον Ειδικό Λογαριασµό ή το Ερευνητικό Κέντρο που διαχειρίζεται το 
ερευνητικό πρόγραµµα. 

Άρθρο 17  
Ειδικές διατάξεις 

Όσα θέµατα δε ρυθµίζονται από τον παρόντα Κανονισµό και τον εξειδικευµένο 
Κανονισµό του Τµήµατος, ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Συνέλευσης του Τµήµατος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Γενικά 

Ο θεσµός του ακαδηµαϊκού συµβούλου σπουδών στηρίζεται στο άρθρο 35 (Νόµος 
4009_2011 ΦΕΚ Α 195) όπου αναγράφονται τα ακόλουθα: «Ο σύµβουλος σπουδών 
καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράµµατα σπουδών τους. Με τον 
Εσωτερικό Κανονισµό κάθε ιδρύµατος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων 
συµβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθµίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέµατα.»  

Το ρόλο του ακαδηµαϊκού συµβούλου αναλαµβάνει κάθε µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ανεξαρτήτως βαθµίδας και θέσης. Οι ακαδηµαϊκοί σύµβουλοι 
αναλαµβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπόλοιπο θητείας 
τουλάχιστον 6 ετών. Οι ακαδηµαϊκοί σύµβουλοι θα παρακολουθούν τους φοιτητές 
τους οποίους αναλαµβάνουν από την αρχή µέχρι το τέλος των σπουδών τους. Επίσης 
ο ακαδηµαϊκός σύµβουλος υποστηρίζει και τους επί πτυχίω φοιτητές.  

Ο θεσµός είναι υποχρεωτικός θεωρώντας ότι η ακαδηµαϊκή συµβουλευτική θα 
συµβάλλει σηµαντικά́ στην επιτυχία των σπουδών των φοιτητών.  

Η γραµµατεία του Τµήµατος ενηµερώνει τους φοιτητές του Τµήµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης ότι έχει οριστεί για κάθε φοιτητή ένα µέλος Δ.Ε.Π. που θα λειτουργεί ως 
Σύµβουλος Σπουδών για όλα τα έτη των σπουδών τους.  

2. Κατανοµή των φοιτητών στους ακαδηµαϊκούς συµβούλους  

Η κατανοµή των φοιτητών στους ακαδηµαϊκούς συµβούλους γίνεται ως ακολούθως: 
O αριθµός των πρωτοετών φοιτητών διαιρείται µε τον αριθµό των ενεργών 
ακαδηµαϊκών συµβούλων και έτσι προκύπτει ο αριθµός των φοιτητών ανά µέλος 
Δ.Ε.Π.. Η κατανοµή των φοιτητών γίνεται αλφαβητικά στα µέλη Δ.Ε.Π. επίσης µε 
αλφαβητική σειρά. Η κατανοµή́ των φοιτητών που προκύπτει από το υπόλοιπο της 
διαίρεσης γίνεται µε κλήρωση.  

Με την έναρξη του θεσµού θα γίνει κατανοµή των ενεργών φοιτητών µε τον ίδιο 
τρόπο, ξεχωριστά για κάθε έτος σπουδών, όπως και των φοιτητών επί πτυχίω.  

Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνοµα του ακαδηµαϊκού συµβούλου του κατά την 
εγγραφή του στη Γραµµατεία του Τµήµατος και ο φοιτητής πρέπει να έρθει το 
συντοµότερο δυνατόν σε επαφή µαζί του. Η πρώτη συνάντηση ακαδηµαϊκού 
συµβούλου και φοιτητή θα πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο µήνα (Οκτώβριο) 
φοίτησης. Σε περίπτωση απουσίας του ακαδηµαϊκού συµβούλου σε εκπαιδευτική ή 
άλλη άδεια, το αντίστοιχο αρχείο και τα συµβουλευτικά του καθήκοντα αναλαµβάνει 
προσωρινά ο εκάστοτε αντικαταστάτης του ή ακολουθεί τυχαία προσωρινή ανάθεση 
σε άλλο µέλος Δ.Ε.Π..  

Σε περίπτωση που ο ακαδηµαϊκός σύµβουλος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του 
µε τον οφειλόµενο για το θεσµό τρόπο, ο φοιτητής ή οι φοιτητές τους οποίους έχει 
αναλάβει, µπορούν να ζητήσουν µε αιτιολογηµένη αίτησή τους προς το Τµήµα την 
αντικατάστασή του. 
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3. Ρόλος του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) 

Ο Α.Σ.Σ. επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του 
ανατίθενται. Ο Α.Σ.Σ. ενηµερώνει και συµβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα 
παρακάτω:  

α. αξιοποίηση των υποδοµών του Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης, των Εργαστηρίων, 
της Αίθουσας Υπολογιστών κ.λπ.,  

β. αντιµετώπιση δυσκολίων (π.χ. των πρωτοετών φοιτητών στη µετάβασή τους 
από́ τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή των υπολοίπων 
φοιτητών σχετικά́ µε τις εξετάσεις των µαθήµατων κ.λπ.),  

γ. τρόπους αξιολόγησης µαθηµάτων µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση του φοιτητή να 
συµµετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική́ διδασκαλία µε 
επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ., που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να 
ολοκληρώσει µε επιτυχία τα µαθήµατα στα οποία δυσκολεύεται,  

δ. περιεχόµενο υποχρεωτικών µαθηµάτων και µαθηµάτων επιλογής, καθορισµό 
της βέλτιστης σειράς, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες αποτυχίας στις 
εξετάσεις και συζητώντας µε τον φοιτητή, ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα 
µαθήµατα, ανάλογα µε τα προσωπικά́ του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και 
τις ικανότητες του,  

ε. συµµετοχή σε βιωµατικά εργαστήρια (π.χ. σε αυτά της Δ.Α.ΣΤΑ. του Δ.Π.Θ.), 
στ. µεταπτυχιακές σπουδές (στο Τµήµα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό), 
ζ. επαγγελµατικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δηµόσιο, ιδιωτικό τοµέα, ελεύθερο 
επάγγελµα, θέση εργασίας στο εξωτερικό), 

η. αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει το Δ.Π.Θ. στους φοιτητές του 
(Φοιτητική µέριµνα, Συνήγορος του φοιτητή, Δ.Α.ΣΤΑ., ΔΟ.ΣΥ.Π., Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης).  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετρά από τεκµηριωµένη αίτηση του φοιτητή ή του 
Συµβούλου Σπουδών µπορεί να οριστεί νέος Σύµβουλος Σπουδών.  

4. Επικοινωνία µε τον Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο Σπουδών  

Ο Α.Σ.Σ. δηµιουργεί λίστα µε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών που του 
έχουν ανατεθεί και επικοινωνεί µαζί τους για θέµατα των σπουδών τους. Επιπλέον 
ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
συγκεκριµένη ώρα συζήτησης µε τους φοιτητές που συµβουλεύει. Για να είναι 
αποτελεσµατικές οι συναντήσεις, πραγµατοποιούνται τόσο κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε 
κάθε φοιτητή όσο και συναντήσεις οµάδας για θέµατα κοινού́ ενδιαφέροντος. 

Όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. και η/ο Προέδρος του Τµήµατος υποχρεούνται να συνεργάζονται 
και να υποστηρίζουν τους Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους Σπουδών στο έργο τους και να 
λαµβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ERASMUS+ 
Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων 
 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων συγκεντρώνονται από τον 
Συντονιστή Erasmus προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και 
επιλογής.  Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία µε τους  υπεύθυνους των Διµερών 
Συµφωνιών λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας των πανεπιστηµίων που 
έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας σε συνδυασµό µε τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
1. Ακαδηµαϊκή επίδοση (µέσος όρος βαθµολογίας των µαθηµάτων που έχει περάσει ο 
φοιτητής µέχρι τη στιγµή υποβολής της αίτησης) 

2. Τουλάχιστον 75% του συνόλου των ECTS µονάδων µέχρι και το τρέχον εξάµηνο 
φοίτησης. 

3. Συνολικός αριθµός ECTS µονάδων των µαθηµάτων στα οποία έχει εξετασθεί µε 
επιτυχία ο φοιτητής µέχρι τη στιγµή υποβολής της αίτησης. 

4. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράµµατος που πρόκειται να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής 

5. Βιογραφικό σηµείωµα που συµπεριλαµβάνει τα κίνητρα συµµετοχής 
6. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, µεταπτυχιακό, διδακτορικό) 
7. Έτος εισαγωγής. Προτιµώνται οι µη λιµνάζοντες φοιτητές. 
8. Βαθµός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/µεταπτυχιακού διπλώµατος σε περίπτωση 

µεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα 
 
Υιοθετούνται πέντε βασικοί δείκτες µε ειδικό συντελεστή βαρύτητας για κάθε 
έναν: 
• Ε1: Ακαδηµαϊκή Επίδοση - (Μέσος όρος βαθµολογίας) µε συντελεστή βαρύτητας 

1.5. 
 

• Ε2: Γλωσσική Επάρκεια, µε συντελεστή βαρύτητας 1.0 για την πρώτη γλώσσα 
διδασκαλίας ή 0.8 για τη δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας στη χώρα υποδοχής. 

 
• Ε3: Λόγος ECTS (αριθµός µονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής προς 

τον αριθµό µονάδων που θα έπρεπε να είχε περάσει µέχρι και το τρέχων 
εξάµηνο φοίτησης) µε συντελεστή βαρύτητας 1.5. 

 
• Ε4 Έτος Σπουδών (συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση προηγούµενης 

µετακίνησης) 
 
• Ε5 Κίνητρα συµµετοχής µε συντελεστή βαρύτητας 0.5. 
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Αναλυτικότερα, για τους δείκτες Ε2 και Ε4 η µοριοδότηση έχει ως εξής: 
 

Δείκτης Ε2: Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 1: Μοριοδότηση δείκτη Ε2 
Επίπεδο γλώσσας ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Ε2) 
Α2 ή επιτυχής εξέταση 4 προπτυχιακών 
µαθηµάτων Ξένης γλώσσας 

0.6 

Β1 0.7 
Β2 0.8 
C1 0.9 
C2 ή απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 1 

  
Δείκτης Ε4: Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 2: Μοριοδότηση δείκτη Ε4 
Έτος µετακίνησης ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (Ε4) 
3ο 0.90 
4ο 0.95 
5ο 1.00 
≥5ο και προηγούµενη µετακίνηση 0.10 

  
 
Με βάση τους παραπάνω δείκτες, προκύπτει η κατάταξη των φοιτητών του Τµήµατος 
που θα µπορέσουν να µετακινηθούν. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και επιλογής 
των φοιτητών αναρτώνται άµεσα στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 
 
Στη συνέχεια το Τµήµα προχωρεί στην ενηµέρωση τόσο του Ιδρύµατος Υποδοχής όσο 
και των επιλεγµένων φοιτητών σχετικά µε την υποψηφιότητά τους µε µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
Η επιλογή των φοιτητών από το Τµήµα δε σηµαίνει την αυτόµατη και υποχρεωτική 
επιλογή τους από το Πανεπιστήµιο του εξωτερικού. Κάθε Ίδρυµα Υποδοχής ορίζει για 
κάθε ακαδηµαϊκό έτος τα δικά του κριτήρια επιλογής και βασιζόµενο σε αυτά και στις 
διµερείς συµφωνίες που έχει συνάψει, προχωρά µε τη σειρά του στην αξιολόγηση της 
αίτησης του ενδιαφερόµενου. 
 


