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Άρθρο 1ο: ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα 
Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114, τ. Α΄/04-07-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στο Π.Μ.Σ. λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις με τίτλο: 

I. Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης 
Αξίας 

II. Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών 

III. Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων 
σε θέματα «Επιστημών και Συστημάτων Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής».  

Σκοπός του Προγράμματος είναι: 

-  Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε  θέματα 
που αφορούν στα συστήματα αειφόρου καλλιέργειας καινοτόμων φυτικών ειδών 
με υψηλή προστιθέμενη αξία και σε αντικείμενα αιχμής της επιστήμης της 
αειφόρου φυτικής παραγωγής.  

- Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα 
Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα 
και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής 
ποιότητας προϊόντων και  ασφαλών τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον 
πρακτικές και θα διαχειριστούν αειφορικά τους γενετικούς και φυσικούς πόρους. 

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» διαρθρώνεται 
σε 1 έτος/2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση 7 
μαθημάτων  και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 ακαδημαϊκό έτος. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 60 ECTS. 

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» θα 
απασχοληθεί διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017. 

2 
 



Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική 
υποδομή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος. Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στεγάζεται σε κτίριο στη Ν. Ιωνία 
Μαγνησίας, συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ. όπου λειτουργούν η βιβλιοθήκη της 
Σχολής, τα 17 Εργαστήρια και δραστηριοποιείται το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. και 
λοιπών κατηγοριών προσωπικού του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος. 

Η εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και των μεταπτυχιακών εργασιών θα 
πραγματοποιηθεί στα Εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος, καθώς και στο Πανεπιστημιακό Αγρόκτημα στο 
Βελεστίνο, έκτασης 150 περίπου στρεμμάτων, το οποίο διαθέτει εργαστηριακούς 
χώρους, μηχανολογικό εξοπλισμό, θερμοκήπια, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
απαιτήσεις των ερευνητικών διπλωματικών εργασιών. 

Η διοίκηση του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, το διευθυντή του Π.Μ.Σ., και τη 
συντονιστική επιτροπή. Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω διοικητικών οργάνων 
εξειδικεύονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού. 

Η υποστήριξη του Π.Μ.Σ. βασίζεται στη γραμματεία, της οποίας τα καθήκοντα 
περιγράφονται στο άρθρο 2 κατωτέρω, και στα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος σε 
θέματα πρακτικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και λειτουργίας των 
εργαστηρίων. 

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»  θα 
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 (για πέντε έτη από την 
έναρξη λειτουργίας του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 
του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’). 
 

Άρθρο 2ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Για την οργάνωση και εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι:  
1. Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.)  Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος. Η Σ.Τ. είναι αρμόδια για τον ορισμό της Συντονιστικής Επιτροπής 
(Σ.Ε.) η οποία εισηγείται στη Σ.Τ. Στη Σ.Τ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και 
εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα η Σ.Τ. είναι αρμόδια για την 
κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των 
συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, τη συγκρότηση των 
επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και 
φοιτητριών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους 
διατάξεις.  
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2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος στα οποία έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο σε μαθήματα του 
παρόντος Π.Μ.Σ. και ορίζεται από τη Σ.Τ.. Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τους εκπροσώπους των τριών 
κατευθύνσεων. Το σύνολο των μελών της Σ.Ε. ανέρχεται στα 5 μέλη. Είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. Η 
θητεία των μελών της Σ.Ε. ορίζεται ως διετής με δυνατότητα ανανέωσης.  

3. Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εκλέγεται με 
απόφαση της Σ.Τ.. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει ως βασικό του καθήκον 
την τήρηση της καλής λειτουργίας του Προγράμματος και προεδρεύει της Σ.Ε. Ο 
Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Είναι 
υπεύθυνος για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Σ.Ε., τη σύγκλιση της Σ.Ε., 
την εισήγηση κάθε θέματος που αφορά στο Π.Μ.Σ. προς τη Σ.Τ. και την υλοποίηση 
των αποφάσεών της. Η Σ.Τ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., 
να επιλαμβάνεται των απολύτως αναγκαίων θεμάτων κατά την περίοδο των 
διακοπών. 

Σε περίπτωση παραίτησης ή μακροχρόνιας απουσίας ή πλημμελούς άσκησης των 
καθηκόντων του Διευθυντή – Συντονιστή, αποφασίζει η Σ.Τ. για αναπλήρωση ή 
αντικατάσταση του. 

Για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει, με θητεία δύο (2) 
ετών, τις εξής Επιτροπές: 

• Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

• Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης 

Η Σ.Τ. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι 
προτάσεις ή αποφάσεις των επιτροπών εγκρίνονται από τη Σ.Τ. Επιτροπές για 
επιμέρους θέματα μπορεί να ορίσει και η Σ.Ε. 

Α. Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) αποτελούν τα 
παρακάτω: 

i. Η διενέργεια της διαδικασίας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, 

ii. Ο έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

iii. Ο έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 

iv. Η τελική κατάταξη και επιλογή υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του 
Προγράμματος.  

και 
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Β.  Έργο της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) αποτελούν τα παρακάτω: 

i. Η εισήγηση προς τη Σ.Τ. για τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων με 
τεκμηρίωση,  

ii. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος του Προγράμματος και η περιοδική ενημέρωση 
περί των οικονομικών του. 

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του, που λειτουργεί ειδικά για το 
σκοπό αυτό υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως 
καθήκοντα: 

i. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Ε.Ε.Μ.Φ., 

ii. Τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και των λοιπών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ., 

iii. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., 

iv. Την κοινοποίηση των αποφάσεων της Σ.Τ., 

v. Την ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και των μελών Δ.Ε.Π. των 
μεταπτυχιακών κατευθύνσεων για κάθε θέμα που τους αφορά. 

Αρμοδιότητες της Σ.Ε. 

1. Η Σ.Ε. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή του Προγράμματος 
τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με 
καθορισμένη ημερήσια διάταξη. 

2. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα 3 από τα 5 μέλη της. 

3. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Σ.Τ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  

4. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της Σ.Τ. 

5. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. λαμβάνονται από τη 
Γ.Σ, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε. 

6. Η Σ.Ε. εισηγείται στη Σ.Τ. τον ορισμό των μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
και Εξεταστικής Επιτροπής της ερευνητικής εργασίας κάθε μεταπτυχιακού 
φοιτητή μετά από πρόταση του Επιβλέποντος Καθηγητή. 

7. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρούνται πρακτικά, από ένα μέλος της Γραμματείας 
του Π.Μ.Σ., τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της 
αναφερόμενης συνεδρίασης. 
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Άρθρο 3ο: Εισαγωγή φοιτητών 
 
Επιλογή Φοιτητών 
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, και Θετικών Επιστημών 
των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, και 
Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ, του 
άρθρου 5, του Ν. 2916/2001 και του Ν. 4485/2017. 

Είναι δυνατό να υποβάλλουν αίτηση και να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής 
και τελειόφοιτοι σχετικών Τμημάτων Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η εγγραφή τους 
στο Π.Μ.Σ. θα γίνεται εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε 
μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής διατριβής, όπως θα βεβαιώνεται 
από σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος φοίτησης, εντός της προθεσμίας εγγραφών 
των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.  

Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών.  

Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Σ.Τ. εντός το μέγιστο τριών 
εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελούν τα κατωτέρω: 

Απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.  & Έλληνες απόφοιτοι εξωτερικού 

1. Προαπαιτούμενα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι: 

- Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 6,51.  

- Για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
αποδεικνύεται με τα πτυχία που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Πτυχιούχοι 
αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης 
διπλώματος γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι υποψήφιοι θα 
εξετάζονται γραπτώς από επιτροπή που ορίζεται από τη Σ.Ε., ώστε να 
διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις στην αγγλική 
γλώσσα θα γίνονται πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής των 
υποψηφίων. 

1 Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Συνέλευσης του Τμήματος η εξαίρεση υποψηφίων από χώρες που 
τελούν υπό ανθρωπιστική κρίση. 
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2. Η κατάταξη και επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙI. 

3. Η συνέντευξη των υποψηφίων διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η συνέντευξη είναι ανοιχτή για τα μέλη της Σ.Τ., τα 
οποία μπορούν να παρακολουθούν χωρίς δικαίωμα ερωτήσεων.  

Αλλοδαποί πτυχιούχοι ΑΕΙ του εξωτερικού 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται μετά την εξέταση των δικαιολογητικών τους 
από τη Σ.Ε., η οποία εισηγείται σχετικά στη Σ.Τ. Για την εισαγωγή των αλλοδαπών 
πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
πτυχιούχους της ημεδαπής με απαραίτητη την αναγνώριση του πτυχίου τους από το 
ΔΟΑΤΑΠ. Επιπλέον, οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το Ν. 2083/92 ή να πιστοποιείται η γνώση της μετά 
από εξέταση της αρμόδιας επιτροπής του Π.Θ., όπως αυτή έχει οριστεί με την 
39η/27-06-2003 απόφαση της Συγκλήτου. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την εκάστοτε 
προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εξετάζονται από την Σ.Τ., μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής 
Παραγωγής» ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο υπό ίδρυση ΠΜΣ για τη λειτουργία 
της κατεύθυνσης ορίζεται στους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 το 30% των εισακτέων κατ’ έτος θα 
γίνονται δεκτοί χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Η επιλογή των εισακτέων που δεν 
θα καταβάλουν δίδακτρα θα γίνεται από την Ε.Ε.Μ.Φ. βάσει των οικογενειακών ή 
ατομικών εκκαθαριστικών του προηγούμενου της εισαγωγής οικονομικού έτους και 
των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4485/2017 και πρόσφατων τυχόν τροποποιήσεων 
ή διευκρινήσεων. 

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών των τριών Π.Μ.Σ. του 
Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και του 
ενός Διατμηματικού Π.Μ.Σ. δεν ξεπερνά το 50% των ενεργών εισακτέων 
προπτυχιακών φοιτητών και αναμένεται να μην δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα 
στην ομαλή εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά, αντίθετα, αναμένεται να 
δημιουργήσει θετικό περιβάλλον με συνέργειες μεταξύ των δύο κατηγοριών 
φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. 
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Διαδικασία επιλογής φοιτητών 

1. Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει, δύο έως τρεις μήνες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ανακοίνωση στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του 
σχετική με την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος 

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό για την κάλυψη μιας από τις 
προκηρυσσόμενες θέσεις στο Π.Μ.Σ. στο καθορισμένο, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση-πρόσκληση, χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, 
υποβάλλουν: 

- βιογραφικό σημείωμα, 

- αντίγραφο πτυχίου,  

- πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, 

-  οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους 
(πτυχία ξένων γλωσσών, ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συμβάσεων εργασίας 
ή έργου κλπ) και 

- τουλάχιστον δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται 
απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

3. Υποψήφιοι με μέσο όρο βαθμολογίας κατά τη διαδικασία της συνέντευξης 
μικρότερο του πέντε (5) με άριστα το δέκα (10) αποκλείονται από κάθε περαιτέρω 
διαδικασία.   

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης στη διάρκεια των 10 επόμενων ημερών από τη λήξη της 
διαδικασίας εισαγωγής, ολοκληρώνει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα 
κανονισμό διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και 
κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά. Στη συνέχεια, υποβάλλει την 
κατάταξη στη Σ.Ε. η οποία εισηγείται στη Σ.Τ., η οποία και αποφασίζει για την 
έγκριση της αποδοχής τους. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη 
Σ.Τ. εντός το μέγιστο τριών εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής των 
συνεντεύξεων. 

5. Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στη 
Γραμματεία εντός 15 ημερών από την απόφαση της Σ.Τ. Σε περίπτωση μη εγγραφής 
αυτών, προσκαλούνται για εγγραφή οι επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας 
τους. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών 
που δικαιούνται δωρεάν φοίτησης βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485.2017. 

6. Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 
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μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού 
Κράτους. 
 

Άρθρο 4ο: Οργάνωση σπουδών 

 
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» διαρθρώνεται 
σε 1 έτος/2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν παρακολούθηση 7 
μαθημάτων  και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για 
την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 ακαδημαϊκό έτος. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 60 ECTS. 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση σε 7 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αφορά 
πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης και επιτυχή αξιολόγηση αυτής από 
τριμελή εξεταστική επιτροπή. 

 
Το πρόγραμμα μαθημάτων των τριών κατευθύνσεων διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι «Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής 
Προστιθέμενης Αξίας» 

Πρώτο εξάμηνο σπουδών 
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
 Μάθημα Επιλογής 1 5 
 Μάθημα Επιλογής 2 5 
 Μάθημα Επιλογής 3 5 
 Μάθημα Επιλογής 4 5 
 Μάθημα Επιλογής 5 5 
 Διπλωματική Εργασία 5 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 
 
Προσφερόμενα Μαθήματα  
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
111 Καλλιέργεια Φυτών Παραγωγής Ενέργειας 5 
112 Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών 5 
113 Καινοτομίες στην Τεχνολογία και στον Έλεγχο Ποιότητας 

Τροφίμων και Ποτών 
5 
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114 Καινοτόμες Δενδροκομικές Καλλιέργειες  5 
Επιλογή κατ’ ελάχιστο 3 μαθημάτων εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 
2 μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.  
 
Δεύτερο εξάμηνο σπουδών 
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
 Μάθημα Επιλογής 1 5 
 Μάθημα Επιλογής 2 5 
 Διπλωματική Εργασία 20 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 
 
Προσφερόμενα Μαθήματα  
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
121 Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών 5 
122 Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας 5 
Επιλογή κατ’ ελάχιστο 1 μαθήματος εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 
1 μαθήματος από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ. 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ  «Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών» 
 
Πρώτο εξάμηνο σπουδών 
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
 Μάθημα Επιλογής 1 5 
 Μάθημα Επιλογής 2 5 
 Μάθημα Επιλογής 3 5 
 Μάθημα Επιλογής 4 5 
 Μάθημα Επιλογής 5 5 
 Διπλωματική Εργασία 5 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 
 
Προσφερόμενα Μαθήματα  
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
211 Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών 5 
212 Καινοτομίες στη Σποροπαραγωγή  και Τεχνολογία 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
5 

213 Συστήματα Επιλογής – Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων 5 
214 Μοριακή βελτίωση – Βιοτεχνολογία Φυτών 5 
215 Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή 5 
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216 Γονιμότητα και Θρέψη Φυτών   5 
217 Μεθοδολογίες Εφαρμοσμένης Στατιστικής και 

Πειραματισμού στις Βιοεπιστήμες 
5 

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 3 μαθημάτων εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 
2 μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.  
 
Δεύτερο εξάμηνο σπουδών 
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
 Μάθημα Επιλογής 1 5 
 Μάθημα Επιλογής 2 5 
 Διπλωματική Εργασία 20 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 
 
Προσφερόμενα Μαθήματα  
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
221 Αγρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή – Επιπτώσεις στη 

Φυτική Παραγωγή 
5 

222 Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών 5 
223 Βελτίωση Ανθεκτικότητας Έναντι Καταπονήσεων – Βελτίωση 

Ποιότητας 
5 

224 Χρήση της R και Προβλήματα Μεγάλων Δεδομένων στις 
Βιοεπιστήμες 

5 

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 1 μαθήματος εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 
1 μαθήματος από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ. 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ  «Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων» 
 
Πρώτο εξάμηνο σπουδών 
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
 Μάθημα Επιλογής 1 5 
 Μάθημα Επιλογής 2 5 
 Μάθημα Επιλογής 3 5 
 Μάθημα Επιλογής 4 5 
 Μάθημα Επιλογής 5 5 
 Διπλωματική Εργασία 5 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 
 
Προσφερόμενα Μαθήματα  
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Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
311 Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών - Γεωργική 

Αξιολόγηση 
5 

312 Γονιμότητα και Θρέψη Φυτών 5 
313 Διατήρηση και αξιοποίηση βιοποικιλότητας 5 
314 Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή 5 
Επιλογή κατ’ ελάχιστο 3 μαθημάτων εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 
2 μαθημάτων από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ.  
 
Δεύτερο εξάμηνο σπουδών 
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
 Μάθημα Επιλογής 1 5 
 Μάθημα Επιλογής 2 5 
 Διπλωματική Εργασία 20 
ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS 
 
Προσφερόμενα Μαθήματα  
Κωδ. Μάθημα Μονάδες ECTS 
321 Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών 5 
322 Ορθολογική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού 5 
Επιλογή κατ’ ελάχιστο 1 μαθήματος εκ των ανωτέρω. Δυνατότητα επιλογής έως και 
1 μαθήματος από άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ. 
 
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. 

Το Π.Μ.Σ., μέσω του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες και 
Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» με κατευθύνσεις: α) «Καινοτόμες 
καλλιέργειες για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» β) «Σύγχρονα 
συστήματα φυτικής παραγωγής και διαχείρισης γενετικού υλικού» γ) «Αξιοποίηση 
και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων». 

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη: 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες και 
Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου 
μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η εκπόνηση διατριβής που θα αφορά 
πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης. Κατά το πρώτο εξάμηνο, γίνεται 
παρακολούθηση μαθημάτων τουλάχιστον 25 μονάδων ECTS, και κατά το δεύτερο 
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τουλάχιστον 10 μονάδων ECTS. Στο ίδιο διάστημα, θα πρέπει να περατωθεί η 
διπλωματική εργασία που καλύπτει συνολικά 25 μονάδες ECTS. Όλα τα 
προσφερόμενα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα με 5 μονάδες ECTS έκαστο. 

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε 
μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο φοιτητής παρακολουθεί 
συνολικά επτά μαθήματα, τέσσερα κατ’ ελάχιστο και μέγιστο έξι θα είναι 
υποχρεωτικά από τα προσφερόμενα στην κατεύθυνση ειδίκευσης σχετικά με το 
αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας και θα δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης 
επιλογής έως και τριών μαθημάτων από τα μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες 
κατευθύνσεις του ΠΜΣ. Η επιλογή των μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με το 
αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας και γίνεται σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα. 

Στο πρώτο εξάμηνο, ο φοιτητής παρακολουθεί πέντε μαθήματα από τα 
προσφερόμενα στην κατεύθυνση ειδίκευσης ή στις άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ. 
Τα μαθήματα επιλέγονται από το φοιτητή. Παράλληλα, ο φοιτητής επιλέγει τον 
επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος ορίζεται από τη Σ.Τ. και ακολουθεί ο ορισμός του 
θέματος της διπλωματικής εργασίας από τον επιβλέποντα καθηγητή σε συνεργασία 
με το φοιτητή, και η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο 
εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει δύο μαθήματα από τα προσφερόμενα στην 
κατεύθυνση ειδίκευσης ή στις άλλες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα, και παράλληλα εκπονεί την έρευνα που αφορά τη διπλωματική του 
εργασία, καθώς και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής του διατριβής.  

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα δύο (2) 
έτη. Υπάρχει η δυνατότητα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και 
επιβλέποντα καθηγητή και θετική εισήγηση της Σ.Ε., να ληφθεί απόφαση από τη 
Σ.Τ. για επιπλέον παράταση ενός (1) έτους για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής 
διατριβής. Εφόσον ο φοιτητής υπερβεί την ανωτέρω διάρκεια φοίτησης η Σ.Ε. 
προτείνει και η Σ.Τ., αφού λάβει γνώση των λόγων μη ολοκλήρωσης των 
υποχρεώσεων του φοιτητή προς το Π.Μ.Σ., αποφασίζει σε πολύ συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, μια περαιτέρω παράταση 
σπουδών για ένα επιπλέον έτος ή τη διαγραφή του φοιτητή. Επιπλέον, φοιτητής 
που υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων και αδυνατεί να τα καταβάλει 
εμπρόθεσμα, μετά από συνεννόηση της Σ.Ε. με το συγκεκριμένο φοιτητή, η Σ.Ε. 
προτείνει στη Σ.Τ. είτε την καταβολή των διδάκτρων σε περισσότερες δόσεις είτε τη 
διαγραφή του και η Σ.Τ. αποφασίζει σχετικά. 

Φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. στις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις: 
- Υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών και δεν 

υπάρχει απόφαση της Σ.Τ. για επιπλέον παράταση.  
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- Μετά από εισήγηση της Σ.Ε. προς τη Σ.Τ. για διαγραφή φοιτητή λόγω  αποτυχίας 
στην επανεξέταση από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε μάθημα 
που έχει ήδη αποτύχει στην κανονική εξέταση και στην επαναληπτική εξέταση 
του Σεπτεμβρίου  

- Σε περίπτωση αποτυχίας δύο (2) φορές κατά την προφορική εξέταση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.   

- Σε περίπτωση μη καταβολής διδάκτρων εντός  των διαστημάτων που ρητώς 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. 

- Έπειτα από αίτηση διαγραφής του ιδίου. 

Ο φοιτητής που διαγράφεται από το πρόγραμμα δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό 
παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.  

Στους φοιτητές παρέχεται και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, 
που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της 
φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης. 

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Κάθε 
εξάμηνο περιλαμβάνει 12 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για 
εξετάσεις. Μέρος των διαλέξεων αυτών μπορεί να γίνεται με μορφή εργασίας (ή 
εργασιών) που θα ανατίθεται στους φοιτητές από τους διδάσκοντες των 
μαθημάτων, αφού πρώτα έχει ενημερωθεί σχετικά η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε 
περίπτωση κωλύματος του διδάσκοντος επιλαμβάνεται το συντομότερο η Σ.Ε. Στην 
περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν παρακολούθησε τουλάχιστον το 
70% των πραγματικών ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, τότε αποκλείεται από 
τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού και υποχρεούται να το παρακολουθήσει κατά το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να δικαιολογήσει με 
οποιονδήποτε τρόπο μέρος των απουσιών αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 
διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι δυνατό να περιοριστεί και μέχρι 10 εβδομάδες 
διδασκαλίας, αρκεί όμως στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει 
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος 
που ισοδυναμεί με το 12πλάσιο του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου αριθμού ωρών 
διδασκαλίας του μαθήματος. Ακόμη, σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από έγκριση 
της Σ.Τ., παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας 
(36 ώρες διδασκαλίας) για συγκεκριμένο μάθημα σε συντομότερο χρόνο από τον 
προβλεπόμενο των 12 εβδομάδων. 

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα πραγματοποιείται απογευματινές ώρες. 

Οι φοιτητές μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, εντός του μηνός Οκτωβρίου, 
στο πλαίσιο εβδομάδας προσανατολισμού (orientation week) θα επισκέπτονται τα 
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Εργαστήρια της Σχολής και θα ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας του 
μεταπτυχιακού προγράμματος, τις υπάρχουσες δραστηριότητες και τα αντικείμενα 
έρευνας των Εργαστηρίων.  

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά το πρώτο εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ., μπορεί 
να προσφέρει σε μέλη Δ.Ε.Π. υποστηρικτικό έργο σε εργαστηριακές ασκήσεις με 
εισήγηση της Σ.Τ. διάρκειας από 6 έως 10 ωρών εβδομαδιαίως. 

Ως Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται από την Σ.Τ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένα 
μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος και της συγκεκριμένης κατεύθυνσης που επέλεξε 
ο φοιτητής, από αυτά που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο κατόπιν σχετικού 
αιτήματος συνυπογραφόμενου από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Σ.Ε. και το 
επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της 
πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.  

Τα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής προτείνονται από τον Επιβλέποντα 
Καθηγητή έως και ένα μήνα μετά τον ορισμό του Επιβλέποντα Καθηγητή. 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται: 

1. Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα, με μέσο όρο 
βαθμολογίας των μαθημάτων τουλάχιστον 6,5, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του 
μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Π.Μ.Σ. και τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας. 

2. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον εξαμηνιαίας διπλωματικής εργασίας στο 
αντικείμενο της ειδίκευσης. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει 
πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό τη 
μορφή διατριβής. Η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονείται στα Εργαστήρια της 
Σχολής ή σε άλλα Εργαστήρια Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών ή Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

3. Υποβολή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας (άρθρο 5 του Κανονισμού). 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας 
από την τριμελή Επιτροπή, είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων των 
μαθημάτων. 

4. Κατάθεση των απαιτούμενων αντιγράφων της τελικής εγκεκριμένης 
διπλωματικής εργασίας (άρθρο 5 του Κανονισμού). 
 

Άρθρο 5ο : Εξετάσεις - Αποφοίτηση 
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Εξέταση μαθημάτων 
Οι εξετάσεις των μαθημάτων διεξάγονται κατά τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν 
μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου. H κατάθεση της 
βαθμολογίας γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήξη των εξετάσεων στη 
γραμματεία Π.Μ.Σ. 

Η εξέταση των μαθημάτων ακολουθεί την εξής προϋπόθεση: κάθε φοιτητής είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει στην εξέταση όλων των διδαχθέντων μαθημάτων του 
εξαμήνου που έχει επιλέξει. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις κάποιου 
μαθήματος, ο φοιτητής έχει δικαίωμα επανεξέτασης κατά την επαναληπτική 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην 
επαναληπτική εξέταση του μαθήματος, έχει δικαίωμα επανεξέτασης στο μάθημα 
αυτό, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι 
οποίοι 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. Σε περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση στο 
μάθημα παραπέμπεται στη Σ.Ε. η οποία εισηγείται στη Σ.Τ. την οριστική διαγραφή 
του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Π.Μ.Σ. ή την παρακολούθηση του ίδιου ή 
άλλου μαθήματος κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η παρακολούθηση άλλου 
μαθήματος ισχύει μόνο για τα μαθήματα επιλογής. 

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων: Η αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών 
επαφίεται στο διδάσκοντα και μπορεί να είναι τελική γραπτή ή προφορική ή και τα 
δύο, ενδιάμεση εξέταση, συγγραφή εργασιών, παρουσίαση εργασιών, εξέταση με 
προετοιμασία στο σπίτι. 

Εξέταση διατριβών 

Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας θα γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο των 
μηνών Οκτωβρίου, Μαρτίου και Ιουλίου για κάθε ακαδημαϊκό έτος και σε ανοιχτή 
διαδικασία υπό την μορφή Ημερίδας για το σύνολο των διπλωματικών εργασιών 
που πρόκειται να παρουσιαστούν. 

Μετά το πέρας εκπόνησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας από κάθε 
μεταπτυχιακό φοιτητή, αυτή κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε τρία 
αντίγραφα (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
από την παρουσίασή της. Με ευθύνη της γραμματείας, τα αντίγραφα διανέμονται 
άμεσα στην τριμελή Επιτροπή. Η τριμελής Συμβουλευτική και Εξεταστική Επιτροπή 
υποχρεούται να περατώσει το έργο της έγκρισης ή απόρριψης της διπλωματικής 
εργασίας εντός 7 ημερών. Μετά από έγκριση της τριμελούς συμβουλευτικής και 
εξεταστικής επιτροπής, γίνεται από το μεταπτυχιακό φοιτητή παρουσίαση της 
διατριβής του ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Μετά την παρουσίαση της 
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διατριβής, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, 
στη συνέχεια κρίνουν το πρωτότυπο της διπλωματικής εργασίας, αποφασίζουν για 
την αποδοχή ή απόρριψη της διατριβής και καταθέτουν τη σχετική βαθμολογία. Τα 
μέλη του ακροατηρίου δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στον 
εξεταζόμενο. 

Η τελική βαθμολογία του Δ.Μ.Σ. θα είναι το άθροισμα: (1) της μέσης βαθμολογίας 
του συνόλου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που αντιπροσωπεύει σε ποσοστό το 60% 
της συνολικής βαθμολογίας, και (2) της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας σε 
ποσοστό το 40%. Η βαθμολογία για το Δ.Μ.Σ. θα είναι περιγραφική και σε 
παρένθεση θα αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχιακού φοιτητή 
με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: Άριστα (8,50 – 10), Λίαν Καλώς (6,50 – 8,49). 

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται σύμφωνα με τον οδηγό συγγραφής 
που γνωστοποιείται στους φοιτητές. Η εγκεκριμένη διπλωματική εργασία, μετά το 
πέρας των ενδεχόμενων διορθώσεων που προτείνει η επιτροπή κατατίθεται σε 
πέντε (5) τουλάχιστον βιβλιοδετημένα αντίγραφα και δύο (2) ψηφιακά αντίγραφα 
στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αργότερο έως 15 ημέρες μετά την παρουσίασή της 
και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία ορκωμοσίας του φοιτητή. Στη βιβλιοθήκη και 
στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης κατατίθεται ένα (1) βιβλιοδετημένο αντίτυπο και 
ένα (1) αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή (pdf). 

Αποφοίτηση – Δίπλωμα 

Η αποφοίτηση των φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (άρθρο 
4 του Κανονισμού) συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών που διενεργείται για τους αποφοίτους όλων των βαθμίδων τρεις φορές 
ετησίως. 

Στους απόφοιτους χορηγείται ο τίτλος σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, και το 
παράρτημα διπλώματος. Το παράρτημα διπλώματος δεν υποκαθιστά τον τίτλο 
σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν και συμβάλλει ώστε να είναι πιο εύκολα 
κατανοητός, ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης. Αποτελεί 
επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη φύση, το επίπεδο, το 
γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών 
του δικαιούχου. Πρόκειται για ένα έγγραφο που δεν περιέχει αξιολογικές κρίσεις, 
ούτε δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του 
τίτλου στο εξωτερικό.  

Το παράρτημα διπλώματος περιλαμβάνει τον τίτλο του μεταπτυχιακού και της 
κατεύθυνσης, τον τίτλο και τη βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας σε ελληνικά 
και αγγλικά, τους τίτλους και βαθμολογίες των μαθημάτων τα οποία 
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παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς σε ελληνικά και στα αγγλικά, την τελική 
βαθμολογία πτυχίου. 
 

Άρθρο 6ο: Διδασκαλία - Διδάσκοντες 
 
Διδασκαλία μαθημάτων 
Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. θα είναι κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον μέλη 
Δ.Ε.Π., 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 και τις 
διατάξεις του άρθρου 36 ν. 4485/2017. Τα διδάσκοντα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η Συνέλευση του 
Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα 
υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα, δεν επαρκούν ανά αντικείμενο μαθήματος, δύναται να προτείνει να 
συμμετάσχουν ως διδάσκοντες αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι 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. Σε αντικείμενα αιχμής που το 
ανωτέρω προσωπικό δεν επαρκεί (οπωσδήποτε αυτό θα καλύπτει το 60% των 
αναγκών διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.), με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την 
ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την 
πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). 

Κανένας διδάσκων στο Π.Μ.Σ. δεν δικαιούται αμοιβή πλην των νόμιμων 
οδοιπορικών που δικαιούνται οι εξωτερικοί διδάσκοντες για τη μετακίνησή τους 
από την έδρα τους στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού 
Περιβάλλοντος. 

Κάθε ένας από τους ανωτέρω διδάσκοντες, θα απασχοληθεί στη διδασκαλία μέρους 
ή του συνόλου της διδακτέας ύλης ενός μαθήματος του προγράμματος σπουδών, σε 
σεμινάρια και διδασκαλία, ενώ την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών των 
μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να έχουν μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του 
Τμήματος που διδάσκουν στο παρών Π.Μ.Σ. 

Για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζεται ως Συντονιστής ένα μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, το οποίο και αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
εύρυθμη διεξαγωγή του. Με την έναρξη κάθε εξαμήνου, ο Συντονιστής του κάθε 
μαθήματος, προσκομίζει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., για κάθε μάθημα, πρόγραμμα 
διαλέξεων ή και εργαστηριακών ασκήσεων όπου αναφέρεται ο διδάσκων, το 
συνολικό περιεχόμενο, και ο τρόπος εξέτασης. Ο συντονιστής ενημερώνει τη 
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γραμματεία του Π.Μ.Σ. για αλλαγές και προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων και ενημερώνεται για τυχόν ζητήματα που θέτουν οι φοιτητές. 

Η ανάθεση των μαθημάτων γίνεται στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού 
εξαμήνου. 

Ο μέγιστος δυνατός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στο κάθε 
προσφερόμενο μάθημα είναι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών. 
Μαθήματα που θα δηλωθούν από δύο ή λιγότερους φοιτητές δεν θα προσφέρονται 
το συγκεκριμένο εξάμηνο εκτός και αν ο συντονιστής του μαθήματος αποφασίσει 
διαφορετικά. 

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών 

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) διπλωματικές εργασίες ανά 
κύκλο σπουδών και στο σύνολο των κατευθύνσεων. 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής κάθε φοιτητή ορίζεται έως το τέλος του Νοεμβρίου του 
έτους εισαγωγής και η ανάθεση θέματος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας θα 
γίνεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το θέμα της διατριβής 
υποβάλλεται στη Σ.Τ. από το μέλος Δ.Ε.Π., που θα είναι και ο επιβλέπων καθηγητής, 
και συνυπογράφεται από το φοιτητή. Ο τελικός κατάλογος των θεμάτων εγκρίνεται 
από τη Σ.Τ. Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει τα μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους και ο ορισμός της επιτροπής πραγματοποιείται από τη Σ.Τ. 

Είναι δυνατόν ένας φοιτητής με αίτησή του, να ζητήσει μία μόνο φορά αλλαγή 
Επιβλέποντα Καθηγητή αφού εξηγήσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους αυτής της 
αλλαγής. Τυχόν αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή μπορεί να συνεπάγεται και 
αλλαγή του θέματος της διπλωματικής εργασίας. Ο νέος Επιβλέπων Καθηγητής 
ορίζει το θέμα και την Τριμελή Επιτροπή που εγκρίνεται από την Σ.Τ.  

Η διατριβή εξετάζεται από την Τριμελή Συμβουλευτική – Εξεταστική Επιτροπή στην 
οποία συμμετέχει το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π 
ή Ε.ΔΙ.Π. του οικείου ή άλλου Πανεπιστημιακού Τμήματος ή ερευνητές 
αναγνωρισμένων Ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας και εξωτερικού. Στην τριμελή 
επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει μέχρι και ένας ερευνητής αναγνωρισμένου 
ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος και έχει επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή συγγραφική 
δραστηριότητα. Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής και Εξεταστικής Επιτροπής 
ορίζονται από την Σ.Τ. μετά από πρόταση του επιβλέποντα και θα πρέπει να 
ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί 
ο υποψήφιος τη διπλωματική εργασία. 
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Άρθρο 7ο: Αξιολόγηση - Διασφάλιση ποιότητας 

 
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 
διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βάσει ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, διδασκόντων, υποδομών κ.λπ. και 
χρησιμοποιείται καθολικά και υποχρεωτικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων συζητιούνται στη Σ.Ε., γίνονται γνωστά στους 
συντονιστές κάθε μαθήματος και κατατίθενται για ενημέρωση και συζήτηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Επίσης, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αποτελούν 
τμήμα της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης του Τμήματος. 
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 οικείο Τμήμα, 
στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.  

Το Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης του Ν. 3685/08 (άρθρο 1, 
παρ. 2) και του Ν. 4485/2017, και θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 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. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία ορίζεται από την Κοσμητεία 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και ενεργεί βάσει της παραγράφου 44 του Ν. 
4485/2017. 

Τα πνευματικά δικαιώματα των διπλωματικών εργασιών ή τα πιθανά δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάθε 
είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή 
των διπλωματικών εργασιών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και 
αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή 
Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες 
του Π.Μ.Σ. και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες 
για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Το 
Π.Μ.Σ. διαθέτει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  
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Άρθρο 8ο:  Τέλη Φοίτησης 

 
Με σύμφωνη γνώμη της Σ.Τ. και απόφαση της Συγκλήτου προβλέπεται η καταβολή 
διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. το ύψος των οποίων 
καθορίζεται στα 2500 ευρώ ανά φοιτητή. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ως εξής: κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. καταβάλλεται 
το 50% των διδάκτρων για το Α’ εξάμηνο σπουδών και κατά την έναρξη του Β’ 
εξαμήνου καταβάλλεται το υπόλοιπο 50% των διδάκτρων.  
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό 
εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, 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 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η 
απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε 
περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. 
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται 
με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ 
έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 
[το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού], σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται 
υπόψη, από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 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 για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 
υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και την 
εγγραφή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή. 

Η διαχείριση των διδάκτρων και λοιπών διαθέσιμων ποσών του Π.Μ.Σ. γίνεται από 
τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Θ. βάσει του άρθρου 37 του Ν. 4485/2017, του κανονισμού 
λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη σχετική κείμενη νομοθεσία. 
 

Άρθρο 9ο:  Χορήγηση Τιμητικών Βραβείων και Υποτροφιών 
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Είναι δυνατή η χορήγηση τιμητικών βραβείων επίδοσης και υποτροφιών στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ., ανάλογα την οικονομική δυνατότητα του 
Π.Μ.Σ. Για κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από απόφαση της Σ.Ε. και σύμφωνα με 
απόφαση της Σ.Τ., θα υπάρχει η δυνατότητα να δίνεται τιμητικό-χρηματικό βραβείο 
στον υποψήφιο ο οποίος θα εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 
μεταξύ όλων των κατευθύνσεων. Παράλληλα, ο υποψήφιος που αποφοιτεί με την 
καλύτερη βαθμολογία σε κάθε περίοδο ορκωμοσίας θα λαμβάνει τιμητικό βραβείο. 
 

Άρθρο 10o: Διοικητική – Τεχνική – Οικονομική Υποστήριξη 
 
Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. στηρίζεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. που 
λειτουργεί υπό την εποπτεία της γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και οι αρμοδιότητές της περιγράφονται 
στο άρθρο 2 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
Η Σ.Ε. και ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. λαμβάνουν γνώση, συζητούν και καταθέτουν 
προτάσεις στη Σ.Τ. για όλα τα θέματα που αφορούν το Π.Μ.Σ., όπως αυτό 
περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. 
Η Συνέλευση του Τμήματος είναι το όργανο λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ. 
Η τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. στηρίζεται στα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του 
Τμήματος, στους υποψήφιους διδάκτορες και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά 
το πρώτο εξάμηνο σπουδών τους. Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει την 
εργαστηριακή άσκηση, την εκπόνηση των εργασιών αγρού και των εργαστηριακών 
αναλύσεων, και την εν γένει καθοδήγηση καθ' οιονδήποτε τρόπο των 
μεταπτυχιακών φοιτητών για την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους στα 
αντικείμενα της κατεύθυνσης και των μαθημάτων που παρακολουθούν. 
Η οικονομική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. βασίζεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. για την 
οργάνωση της σχετικής γραφειοκρατίας και κύρια στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, καθώς η οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά από 
τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
 

Άρθρο 11ο: Ιδιαίτερες Περιπτώσεις 

 
Τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και 
ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, θα επιλύονται μετά από πρόταση της Σ.Ε. με 
αποφάσεις της Σ.Τ.  
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Ι. Κατάλογος πτυχίων πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας  

 
Η απόδειξη και το επίπεδο της γλωσσομάθειας πιστοποιείται από τα πιστοποιητικά 
Γλωσσομάθειας τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού).  

Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας-Τρόπος απόδειξης 

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 
1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 
185/τ.Α’/2007), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.......» (Φ.Ε.Κ. 
115/τ.Α’/2006)», ως εξής: 

Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με ένα από τα κάτωθι 
πτυχία: 

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

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή 
MICHIGAN  

ή 

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή 
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν 
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο 
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην 
οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της 
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω 
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι 
αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης 
της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην 
οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική  

Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

- CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
- BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του 

CAMBRIDGE 
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- INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University 
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8 

- BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of 
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) 

- LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL(CEF C1)  

- CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE 
LONDON 

- CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing 
and listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) 

- ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN 
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

- ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία 
από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA 

- EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON 
EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)  

- PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 
περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”)  

- PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 
βαθμό «Distinction” ή “Credit”)   

- OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework 
equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

- Ascentis Level 2 Certificate .in ESOL International (CEF C1) 
- ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level 

C1) 
- Test of Interactive English, C1 + Level 
- Test of Interactive English, C1 Level  
- NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1) 
- AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, 

Reading, Writing, Speaking)  
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- MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 
91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

- MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE 
MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 

- LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
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ΙΙ.  Κριτήρια και βαθμολόγηση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ:  

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 

Α/Α ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΟ 
ΤΙΤΛΟ  

ΣΠΟΥΔΩΝ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 60% 

 6,50-6,99 2,0  
 7,00-7,49 3,0  
 7,50-7,99 4,0  
 8,00-8,49 5,0  

 8,50-10,00 6,00  

2 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
(ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)  

 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20% 

 0-20 2  

3 
Για τους υποψηφίους που διαθέτουν, 
επιπλέον των 2 κύριων κριτηρίων, ένα 
ή περισσότερα επικουρικά, στο 
σύνολο των μορίων τους θα 
προστίθενται επιπλέον μόρια από τη 
στήλη 6. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20% 

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

2 

2 ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. - Π.Μ.Σ.             1,0 
   ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.                            0,7 
  ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ  
  ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ                      0,5 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ≥ 1) Χ  0,6 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ≥ 1) Χ  0,4 
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3 ΣΥΝΑΦΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

12 ΜΗΝΕΣ 0,2  
24 ΜΗΝΕΣ 0,4 
36 ΜΗΝΕΣ 0,6 
48 ΜΗΝΕΣ 0,8 
60 ΜΗΝΕΣ 1,0 

1. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ. 
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΑΠΟ Τ.Ε.Ι. ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ (1 ΜΟΡΙΟ Ή ΒΑΘΜΟ). 
3. ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΊ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ. 
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