
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25425 
   Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορικά Γε-

ωργικά Συστήματα και Κλιματική Αλλαγή» του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δα-

σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄), «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε ισχύει και ιδίως του άρθρου 45.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Το έγγραφο με αριθμό 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-

ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ)

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 784/22-03-2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 31266/26-
7-2018 (ΦΕΚ 3834/τ.Β΄/6-9-2018) ίδρυσης του ΠΜΣ με 
τίτλο: «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα και Κλιματική 
Αλλαγή» του Τμήματος Γεωπονίας Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

10. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

11. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β΄ του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητεί-
ες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 
31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια 
του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου 2019.

13. Ότι από την απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ με τίτ-
λο: «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα και Κλιματική Αλλα-
γή» θα προκληθεί δαπάνη ποσού 14.000,00 € ανά έτος 
στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδι-
κού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 
όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό ΦΕΚ με αριθμό 3834/
τ.Β΄/6-9-2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορικά Γεωργικά 
Συστήματα και Κλιματική Αλλαγή», του Τμήματος Γεω-
πονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το ΠΜΣ «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής 
και Κλιματική Αλλαγή» αποσκοπεί στην προαγωγή της 
Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε ένα περιβάλλον με 
συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Το ΠΜΣ 
παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και 
ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που τους καθιστούν 
ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας γνώσης, η 
εφαρμογή της οποίας έχει άμεση επίδραση στον αειφορι-
κό σχεδιασμό και διαχείριση των γεωργικών συστημάτων 
παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες κλι-
ματικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο σκοπός του εντατικού ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά 
Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" αναλύεται 
ως εξής: α) Εξειδίκευση επιστημόνων στο σχεδιασμό της 
Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε περιβάλλοντα με 
συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. β) Ενί-
σχυση της έρευνας στο ανωτέρω αντικείμενο στη χώρα 
που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας 
όσο και στη στήριξη του έργου των επιστημόνων που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό. γ) Κάλυψη 
των αναγκών σε επιστήμονες που είναι απαραίτητοι στη 
στελέχωση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο 
εν λόγω αντικείμενο. δ) Κάλυψη των αναγκών σε επιστή-
μονες για τη στελέχωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
και Διεθνών Οργανισμών. ε) Κατάρτιση στο αντικείμενο 
επιστημόνων που θα προέρχονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Πα-
ραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" είναι:

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο 
για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού 
και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ, και ασκεί όσες 
αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε 
άλλα όργανα.

II. Η Συνέλευση του Τμήματος, έχει τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4485/2017.

ΙΙΙ. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος [δύο (2) μέλη ΔΕΠ 
του Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογί-
ας, δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τομέα Οπωροκηπευτικών και 
Αμπέλου και ο Διευθυντής του ΠΜΣ], τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία και είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουρ-
γίας του ΠΜΣ. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ με ευθύνη 
του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του ΠΜΣ καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.

H Γραμματεία του ΠΜΣ διαθέτει ίδιο Πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και το 
αρχείο του ΠΜΣ. Κατά τις συνεδριάσεις της ΣE τηρούνται 
πρακτικά, τα οποία υπογράφονται στην επόμενη συνε-
δρίαση, από όλα τα παρόντα μέλη της συνεδριάσεως που 
αναφέρονται. Η ΣΕ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα ή όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο. Η ΣE θεωρείται 
ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα 
μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις στη ΣE 
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντού του ΠΜΣ. H ΣE του 
ΠΜΣ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων 
της Συνέλευσης. Τα σχετικά έγγραφα με τον παρακάτω 
τίτλο υπογράφονται από το Διευθυντή ΠΜΣ:

III. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει 
να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 
8 ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 
8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη 
Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται 
από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέ-
δρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και 
έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 
στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.

V. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(ΕΣΕ) είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξι-
ολόγηση του ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση 
στο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του ν. 4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι:

• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Γεωπονί-
ας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, 
και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφών με τις θεματικές 
επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ (Ανθοκομία, Βιομετρία-
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Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός, Γε-
ωργία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, 
Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος και Φυσιολο-
γία-Οικοφυσιολογία), της ημεδαπής και αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Δεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄/01-04-2005).

• Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήμα-
τος Γεωπονίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος.

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια 
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Με την 
προκήρυξη θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ει-
σακτέων. Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των 
κύκλων σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017) 
ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά 
διδάσκοντα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δύο 
(2) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Ο αριθμός των 
διδασκόντων στο ΠΜΣ είναι περίπου 27, είναι ισάριθμα 
κατανεμημένος, με επιπλέον συνεργαζόμενους διδάσκο-
ντες άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή κατά τον νόμο προ-
βλεπόμενους, με ιδανική αναλογία μέγιστου αριθμού 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα (άρθρο 
45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία 
(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγω-
γή πτυχιούχων στο ΠΜΣ. Στην πρόσκληση αναφέρονται 
οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και 
αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλο-
γής, κλπ, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ προϋποθέτει γραπτή εξέταση 
στην Αγγλική Γλώσσα. Η ημερομηνία εξέτασης και ο 
τρόπος βαθμολόγησης καθορίζονται στην προκήρυξη. 
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατα-
τίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος τον μήνα Ιούλιο 
είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ακριβείς 
ημερομηνίες ορίζονται στη προκήρυξη.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι 
αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές, προωθεί στην Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται 
από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, το 
σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό. Οι αι-
τήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η 
Γραμματεία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει 
να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, όπου εκτός των άλλων θα 
δηλώνουν και σε ποια επιστημονική περιοχή επιθυμούν 
να ασχοληθούν.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και 
βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολο-
γίας.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Μια ερευνητική πρόταση 12-15 σελίδων με θέμα 

σχετικό με το αντίστοιχη επιστημονική περιοχή με την 
οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ο/η υποψήφιος/α. Η 
γραπτή ερευνητική πρόταση, μετά την αξιολόγησή της, 
θα υποστηρίζεται και προφορικά ενώπιον της Επιτροπής 
Επιλογής η οποία απαρτίζεται από όλους τους διδάσκο-
ντες στο ΠΜΣ.

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/Αποδεικτικά Επαγγελ-
ματικής εμπειρίας.

7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
9. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στο 

ΠΜΣ είναι να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμού πτυχίου 
τουλάχιστον έξι (6) με κλίμακα 1 έως 10.

Εφ' όσον το πτυχίο του υποψηφίου προέρχεται από 
χώρα της αλλοδαπής, ο υποψήφιος υποχρεούται να προ-
σκομίσει βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου του από το ΔΟ-
ΑΤΑΠ ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση ισοτιμίας από 
το ΔΟΑΤΑΠ. Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων 
που υποχρεούνται μέσω του ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε 
αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως βαθ-
μός πτυχίου θα λογίζεται ο ΜΟ του βαθμού πτυχίου τους 
από το ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας 
των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ.

Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να 
εγγραφεί στο ΠΜΣ εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα με 
την υποχρέωση να προσκομίσει τη βεβαίωση ισοτιμίας 
του πτυχίου του πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επιλογής
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ "Αειφορικά Γε-

ωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" 
καθορίζεται ανά έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Γεωπονίας μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επι-
τροπής του ΠΜΣ και δεν μπορεί να υπερβεί τους 30. Ο 
πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Γεωπονίας μετά από εισήγηση της ΣΕ. 
Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα 
κριτήρια από τα οποία προκύπτει ο τελικός βαθμός αξι-
ολόγησης κάθε υποψηφίου. Η αξιολόγηση των υποψη-
φίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 
προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται 
σε δυο φάσεις.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, δύναται να πε-
ριλαμβάνουν: Η πρώτη φάση είναι προκριματική

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελε-
στές βαρύτητας ορίζονται ως ακολούθως:

• Ο βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (μέγιστο 22 μόρια)
Άριστα (8,5 έως 10) 22 μόρια,
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 

18 μόρια,
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 15 μόρια.
• H διάρκεια σπουδών (μέγιστο 10 μόρια: 3 έτη–4 μό-

ρια, 4έτη-6 μόρια, 5 έτη-8 μόρια).
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• Η συνάφεια σπουδών: Πτυχιούχοι του Τμήματος Γεω-
πονίας ΑΠΘ από την προπτυχιακή κατεύθυνση Φυτικής 
Παραγωγής έχουν βαθμό συνάφειας 10 μόρια και από 
τις υπόλοιπες 8 μόρια. Ανάλογα θα καθορίζεται και για 
τα άλλα Γεωπονικά Τμήματα. Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών 
Τμημάτων και ΑΤΕΙ: 7 μόρια.

• Κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ 
2 μόρια), Κατοχή 2ου Πτυχίου (2 μόρια), δημοσιευμένες 
εργασίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια (2 μόρια), διαθέ-
σιμη ερευνητική ή επαγγελματική πείρα του υποψηφίου, 
που θα πρέπει να πιστοποιείται με σχετικές βεβαιώσεις (2 
μόρια), δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακα-
δημαϊκή ιδιότητα ή ερευνητική δραστηριότητα (2 μόρια).

• Αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης (15 μόρια).
• Επίπεδο γνώσεων αγγλικής γλώσσας που πιστοποι-

είται με εξετάσεις, ανεξάρτητα από την κατοχή πτυχίου 
επάρκειας, με τις οποίες χαρακτηρίζεται ο υποψήφιος 
ως επιτυχών (Ε) ή αποτυχών (Α). Σε περίπτωση αποτυ-
χίας στις εξετάσεις της αγγλικής γλώσσας ο υποψήφιος 
απορρίπτεται.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει
Προσωπική συνέντευξη και προφορική υποστήριξη 

της γραπτής ερευνητικής πρότασης ενώπιον της Επι-
τροπής Επιλογής (30 μόρια).

Από τη συνδυασμένη βαθμολογία στην πρώτη και 
δεύτερη φάση καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει 
τους υποψηφίους οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για 
την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περιπτώ-
σεις τελικής ισοβαθμίας προβλέπεται η εισαγωγή των 
ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων.

Ο πίνακας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλα-
χόντων αφού επικυρωθεί από την Συνέλευση αναρτάται 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Επιλογή Αλλοδαπών Υποψηφίων
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, με πτυχίο ΑΕΙ εξωτερικού, 

επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια. Επιπλέον στα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας πτυ-
χίου από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση 
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί 
μπορεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ εφόσον έχει τα σχετικά 
προσόντα με την υποχρέωση να προσκομίσει την ισο-
τιμία του πτυχίου πριν την αποφοίτηση από το ΠΜΣ.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μετά την επιλογή τους οφεί-
λουν να προσκομίσουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας. Είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης να 
επιτραπεί σε επιλεγέντα η εγγραφή χωρίς τη βεβαίωση 
αυτή με την υποχρέωση να την προσκομίσει στο τέλος 
των μεταπτυχιακών του σπουδών. Οι αλλοδαποί απόφοι-
τοι Ελληνικών Πανεπιστημίων επιλέγονται με κριτήρια 
όμοια με εκείνα που εφαρμόζονται για τους Έλληνες 
απόφοιτους Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Χρονοδιάγραμμα
Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ "Αειφορικά Γεωργικά Συστή-

ματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή" υποβάλλουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση τους στις 
ημερομηνίες που ορίζονται στη προκήρυξη.

Η επιλογή και η συνέντευξη πραγματοποιούνται το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Oι επιτυχό-
ντες εγγράφονται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ατο-
μική δήλωση των μαθημάτων όλων των εξαμήνων, η 
πρόταση ορισμού επιβλέποντα/ουσας και θέματος Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποβάλλεται στη 
Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. 
Τα μαθήματα αρχίζουν 1η Οκτωβρίου. Τυχόν αλλαγές 
στις δηλώσεις επιλογής μαθημάτων, γίνονται το πρώτο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Αμέσως μετά η Γραμματεία 
ανακοινώνει τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί από λι-
γότερους από δύο (2) φοιτητές και ως εκ τούτου κατ’ 
εξαίρεση μπορεί να διδαχθούν με αιτιολογημένη πρό-
ταση της ΣΕ στη Συνέλευση του Τμήματος. Για κάθε 
Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται επιβλέπων καθηγητής 
ο οποίος παρακολουθεί το ατομικό πρόγραμμα των 
σπουδών του.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα 
τα μαθήματα του ατομικού προγράμματος σπουδών του 
κάθε υποψηφίου και την περαίωση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα κα-
θηγητή και την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.

Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017) 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 

στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΕ) ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμ-
βάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε εξάμηνο περι-
λαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Εάν 
η διδασκαλία ενός μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 
10 εβδομάδες, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε 
και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να το πα-
ρακολουθήσουν στο αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης 
περιόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε 
εξαμήνου, είναι δυνατό να περιοριστεί σε λιγότερο από 
10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στην διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί 
ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε 
μαθήματος, που ισοδυναμεί με το 13πλάσιο του προ-
βλεπόμενου εβδομαδιαίου αριθμού ωρών διδασκαλίας 
του μαθήματος.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών είναι πέντε (5) εξάμηνα.

ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προ-

βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για 
εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα φοίτησης. Οι 
όροι και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά καθορίζο-
νται από την Συνέλευση του Τμήματος. 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 περι-
πτώσεις όπως ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οι-
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κογενειακοί λόγοι, στράτευση και λόγοι ανωτέρας βίας 
για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες 
μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αί-
τησης, 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 
προσμετράτε στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοί-
τησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χορηγείται παράταση 
σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης 
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα ή 

διαγραφή αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία απο-
φασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους 
διαγραφής. Ενδεικτικά λόγοι διαγραφής αποτελέσουν: α) 
η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η 
οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής 
εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον 
οικείο Κανονισμό, γ) η συμπεριφορά που προσβάλλει την 
ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και δ) 
αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας. 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυ-
χώς (με βαθμό τουλάχιστον 6.0) όλα τα μαθήματα του 
προγράμματός τους εντός του εξαμήνου διδασκαλίας 
τους. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση μαθήματος ή 
μαθημάτων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και εξετάζεται, 
ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ 
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 εξαιρεί-
ται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδασκόντων σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Εάν αποτύχουν εκ νέου τότε 
διαγράφονται. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς παρακολού-
θησης (μεγάλος αριθμός απουσιών) ενός μαθήματος οι 
φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το 
μάθημα και να εξεταστούν σε αυτό στο επόμενο εξάμηνο 
κατά το οποίο θα διδάσκεται το μάθημα. Αυτό ισχύει για 
δύο το πολύ μαθήματα του προγράμματος των μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων τους. Σε περίπτωση αποτυχίας στις 
εξετάσεις σε ένα από αυτά τα μαθήματα τότε οι φοιτητές/
τριες διαγράφονται.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται μετά από ανα-

κοίνωση της Γραμματείας στην οποία ορίζεται η χρονι-
κή διάρκεια των εγγραφών μαζί με τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν 
όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις 
που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρε-
άν διδακτικών συγγραμμάτων. Το οικείο Τμήμα οφείλει 

να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες. Συγκεκριμένα, η συνέλευση του Τμήματος 
ορίζει αναλυτικά διευκολύνσεις, σύμφωνα με τη κείμενη 
νομοθεσία για φοιτητές/τριες με αναπηρία ή ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση 
στους χώρους, τα εργαστήρια διδασκαλίας, κ.λπ.).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, παρακο-

λουθήσεις διαλέξεων και υποστήριξης μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών, παρουσιάσεις εργασιών είναι 
υποχρεωτική.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Η φοίτηση στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας αντι-
στοιχεί σε 105 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, ο 
φόρτος εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται ο φοιτητής 
εξαρτάται από το μάθημα και φαίνεται αναλυτικά από 
τα ECTS στο παρακάτω πίνακα. Η μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ απεικονίζεται, 
σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής: Α΄ εξάμηνο: 
30 πιστωτικές μονάδες, Β΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονά-
δες, Γ΄ εξάμηνο: 15 πιστωτικές μονάδες και Μεταπτυχι-
ακή Διπλωματική Εργασίας = 30 πιστωτικές μονάδες [η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα αρχίζει με ανα-
σκόπηση βιβλιογραφίας, στη συνέχεια θα ακολουθεί το 
πειραματικό μέρος που θα πραγματοποιείται κατά τη 
θερινή περίοδο (πρώτη φάση με 15 ECTS) και τέλος θα 
ολοκληρώνετε με την επεξεργασία και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων στο τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου (δεύ-
τερη φάση με 15 ECTS)]. Το ΣΥΝΟΛΟ των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) του εντατικού ΠΜΣ είναι 105.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνεται 
στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, ύστερα 
από πρόταση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
του ΠΜΣ περιλαμβάνονται, τα μαθήματα, το περιε-
χόμενό των μαθημάτων, τα υποχρεωτικά μαθήματα 
και τα μαθήματα επιλογής, τα εξάμηνα σπουδών, η 
δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διαφορε-
τικής κατεύθυνσης από αυτή που έχει επιλέξει ο/η 
μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια, το ωρολόγιο πρό-
γραμμα, οι διδακτικές ώρες, η γλώσσα διδασκαλίας 
του Προγράμματος (μπορεί να είναι διάφορη της ελ-
ληνικής) καθώς και οι πιστωτικές μονάδες του κάθε 
μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (ΜΔΕ) για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται 
η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλή-
ρωσής τους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του 
ΠΜΣ, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι προϋπο-
θέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων και οτι-
δήποτε άλλο προβλέπεται για την επιτυχή ολοκλήρωση 
που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.
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ΠΜΣ "ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδ. Μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS

AKA801Y ΒΙΟΜΕΤΡΙ ΑΙ (Υ) 6
AKA802Y ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (Υ) 8

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή
AKA803E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 8
AKA804E ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 8

AKA805E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 8

AKA806E ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ 8
Κατ’ επιλογήν μαθήματα

AKA807E ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 8
AKA808E ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 8

ΜΑΘΗΜΑ ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΜΣ 8
Απαιτούμενο Όριο ECTS (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 30
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

AKA809Y ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Υ) 8
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή

AKA810E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ 6
AKA811E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 6
AKA812E ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 6
AKA813E ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 6

Κατ’ επιλογήν μαθήματα
AKA814E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 4
AKA815E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4
AKA816E ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8
AKA817E ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 8

AKA818E ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 8

AKA819E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 8
AKA820E ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ 8

ΜΑΘΗΜΑ ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΜΣ 8
Απαιτούμενο Όριο ECTS (Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) (πρώτη φάση) 15

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
AKA821Y ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) 7

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) (δεύτερη φάση) 15
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ανάλογα με την επιστημονική περιοχή

AKA822E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ 8
Κατ’ επιλογήν μαθήματα

AKA823E ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 8
AKA824E ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙ Α 8
AKA825E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 4
AKA826E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 4
AKA827E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 4

ΜΑΘΗΜΑ ή ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΜΣ 8
Απαιτούμενο Όριο ECTS (Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 30

Γενικό Σύνολο ECTS επιστημονικής περιοχής 105
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Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) είναι 
υποχρεωτική, ορίζεται στις αρχές του πρώτου εξάμηνου 
του ΠΜΣ και πρέπει να ολοκληρωθεί για την απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ).

Στη διαμόρφωση του προγράμματος ελήφθη υπόψη 
το να παρακολουθούν μαθήματα και εργασίες αλλο-
δαποί φοιτητές τόσο από προγράμματα ανταλλαγών 
Erasmus, όσο και ως επισκέπτες στην αγγλική γλώσσα. 
Οι φοιτητές μπορεί να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και 
μόνο δύο (2) κατ΄ έτος.

Άρθρο 7
Έλεγχος Γνώσεων
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

• Οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμή-
νου διεξάγονται κατά τον Φεβρουάριο (15/2 μέχρι 28/2), 
ενώ του εαρινού κατά τον Ιούνιο (15/6 μέχρι 30/6). Στην 
περίοδο του Σεπτεμβρίου διεξάγονται εξετάσεις των μα-
θημάτων και των δύο (χειμερινού, εαρινού) εξαμήνων. 
Η βαθμολογία των μαθημάτων θα πρέπει να κατατίθε-
ται στη Γραμματεία σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Το πρόγραμμα των 
εξετάσεων καταρτίζεται από τη ΣΕ, σε συνεργασία με τον 
εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η συμμετοχή 
κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή στις εξετάσεις κάθε μαθή-
ματος, γίνεται, ύστερα από δήλωση αυτού στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος εντός της εβδομάδας που προηγείται 
της έναρξης των εξετάσεων.

• Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γρα-
πτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή 
συνδυασμό των ανωτέρω.

• Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν 
(0) έως δέκα (10), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύ-

τεροί του.
• Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της ΜΔΕ σε κάθε 

μεταπτυχιακό φοιτητή μπορεί να γίνει από τα μέσα του 
1ου εξαμήνου.

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμε-
νική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντι-
κατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος.

• Σε κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να ανατίθενται πε-
ρισσότερες από δύο διπλωματικές εργασίες ανά έτος.

• Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

• Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής 
της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο δια-
δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Απαραίτητη προϋπό-
θεση, για την υποβολή και εξέταση της Μεταπτυχιακής 

Δπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) από την τριμελή Επιτροπή, 
είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων των 
μαθημάτων.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τρίες θα πρέπει να έχουν 
υποβάλει το κείμενο της Μεταπτυχιακής Δπλωματικής 
Εργασίας (ΜΔΕ) στον επιβλέποντα τουλάχιστον 4 εβδο-
μάδες πριν την ημερομηνία υποστήριξης και το τελικό 
κείμενο στα μέλη της Τριμελούς εξεταστικής Επιτροπής 
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία υπο-
στήριξης.

• Οι ημερομηνίες εξέτασης των Μεταπτυχιακών Δι-
πλωματικών Εργασιών ορίζονται από τη ΣΕ του ΠΜΣ.

• Με ευθύνη της επιτροπής αυτής γίνεται, από τον με-
ταπτυχιακό φοιτητή/τρια, παρουσίαση των αποτελεσμά-
των της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με τη 
μορφή διαλέξεως ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Μετά 
την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, η επιτροπή 
υποβάλλει στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, προτείνει 
τυχόν διορθώσεις και αποφασίζει για το αποτέλεσμα 
της αποδοχής ή απόρριψης της διπλωματικής, δίνοντας, 
ταυτόχρονα, και τη σχετική βαθμολογία.

• Κατόπιν της έγκρισής της Μεταπτυχιακής Δπλωματι-
κής Εργασίας ( ΜΔΕ) από την Επιτροπή, η ΜΔΕ αναρτάται 
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

• Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται 
στην Ελληνική γλώσσα εκτός αν, μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αποφασισθεί 
η συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα, με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές σε ότι αφορά στον τρόπο γραφής και 
την εξωτερική της εμφάνιση. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
υποχρεούται να υλοποιήσει, με τη σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντα καθηγητή, τις διορθώσεις που προτείνει η 
τριμελής επιτροπή. Το τελικό κείμενο υποβάλλεται, το 
αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία της ανάπτυ-
ξης, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή.

• Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην κατά-
θεση των παρακάτω διορθωμένων ανάτυπων της διπλω-
ματικής εργασίας:

I. Δύο (2) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, εκ των οποί-
ων ένα (1) για τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας 
και ένα (1) για την βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας

II. Ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.

III. Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για την τρι-
μελή επιτροπή εξέτασης.

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την παράδοση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητο 
να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα απαραίτητα 
έντυπα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

• Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής, 
ο αριθμός αντιτύπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας που θα κατατεθεί και οτιδήποτε άλλο σχετικό 
με τη δομή της καθώς και χρονοδιάγραμμα διορθώσεών 
της αναρτώνται στη ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

• Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθη-
μάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονά-
δες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με 
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ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο 
τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασι-
άζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του ΔΜΣ.

βαθμός ΜΔΕ = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μα-
θήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS) / (σύνολο 
ECTS)

Άρθρο 8
Υποτροφίες-Βραβεία Αριστείας
(άρθρο 35 και 45 του ν. 4485/2017)

Σε περίπτωση που τα οικονομικά του ΠΜΣ το επιτρέ-
πουν είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων 
αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, μετά 
από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Οι υποτροφίες θα δοθούν με ακαδημαϊκά, κρι-
τήρια. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων 
καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 9
Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα ΠΜΣ, μπορούν να 
αναλαμβάνουν:

I. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
II. Μέλη της κατηγορίας ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμή-

ματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του 
Τμήματος.

IV. Ομότιμοι και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμ-
μετοχής αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ, ακολουθούν 
τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος για την 
ανάθεση διδασκαλίας η οποία θα πρέπει να συνοδεύ-
εται με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών του 
οικείου Τμήματος, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδι-
αίες ώρες διδασκαλίας των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος, καθώς και την πανεπιστημιακή νομοθεσία. Οι 
συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προ-
γράμματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται μόνο 
από ίδιους πόρους του ιδρύματος (άρθρο 16 παρ. 8 του 
ν. 4009/2011).

V. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παρα-
πάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ ή να προσκαλέσει μέλη 
ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή 
της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του 
ΠΜΣ, μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 36.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημά-
των, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ αποφασίζεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ.

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

Άρθρο 10
Έσοδα Προγραμμάτων - 
Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του [προϋπολογισμό του Α.Π.Θ., προϋ-
πολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ.] και τους εν γένει 
πόρους της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 είναι ο αναφε-
ρόμενος στο ιδρυτικό του ΠΜΣ ΦΕΚ με αριθμό 3834/
τ Β΄/6-9-2018 και σε τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 6 του 
ίδιου άρθρου τα ΑΕΙ με τα αντίστοιχα Τμήματα που λει-
τουργούν ΠΜΣ οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-
εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία.

Άρθρο 11 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη παρέχεται στο 
ΠΜΣ από το Τμήμα. Επίσης με βάση την έκθεση του Τμή-
ματος (άρθρο 32 παρ. 3γ του ν. 4485/2017) οι χώροι διε-
ξαγωγής της διδασκαλίας του ΠΜΣ ορίζονται αίθουσες 
του Τμήματος Γεωπονίας και ο αναγκαίος υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός (επάρκεια και ποιότητα, αναρτάται από κάθε 
εργαστήριο που μετέχει στο ΠΜΣ στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος) για τη λειτουργία του προγράμματος και η 
δυνατότητα κάλυψης αυτών.

• Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εκπροσωπεί το ΠΜΣ στη Συ-
νέλευση του Τμήματος

• Ο Διευθυντής, δια της ΣΕ, εισηγείται στη Συνέλευση 
του Τμήματος, κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσμα-
τική εφαρμογή του ΠΜΣ.

• Η ΣΕ συγκαλείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, του-
λάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε κρίνεται αυτό ανα-
γκαίο.
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• Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρό-
ντα τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

• Οι αποφάσεις της ΣΕ, για εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περί-
πτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή 
του ΠΜΣ.

• Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του 
ΠΜΣ ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, λαμβάνονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία λειτουργεί σύμφωνα 
με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4485/2017, ύστερα από 
σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ.

• Η ΣΕ διά μέσου του Διευθυντή του ΠΜΣ είναι υπεύ-
θυνη για την εισήγηση των θεμάτων που αναφέρονται 
στο ΠΜΣ, προς τη συνέλευση του Τμήματος. Για τη λήψη 
όμως των αποφάσεων υπεύθυνη είναι η Συνέλευση του 
Τμήματος.

• Η ΣΕ είναι, επίσης, υπεύθυνη για την υλοποίηση των 
αποφάσεων της Συνέλευση του Τμήματος.

• Τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται από τον Διευθυ-
ντή του ΠΜΣ.

• Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων.

• Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, τα 
οποία υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση απ’ 
όλα τα παρόντα μέλη της αναφερομένης συνεδριάσεως.

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιείται το 
σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής των 
Εργαστηρίων των δύο Τομέων (Οπωροκηπευτικών και 
Αμπέλου, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογί-
ας) που συμμετέχουν στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπο-
νίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
η οποία είναι επαρκής για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του προγράμματος. Τα Εργαστήρια των Τομέων στεγά-
ζονται στο κεντρικό κτίριο του Τμήματος Γεωπονίας και 
στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου, διαθέτουν χώρους 
διδασκαλίας καθώς και τον απαραίτητο εργαστηριακό 
και υπολογιστικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα Εργαστήρια διαθέτουν 
σύγχρονο εξειδικευμένο αναλυτικό εξοπλισμό που 
πληροί όλους τους όρους ασφαλείας. Επίσης, διαθέτουν 
υπαίθριες εκτάσεις καθώς και θερμοκήπια καλλιέργειας, 
υδροπονίας, ελκυστήρες, φρέζες, ψυχόμενους χώρους 
διατήρησης νωπών προϊόντων, εξοπλισμένους χώρους 
προετοιμασίας ανάλυσης δειγμάτων, ανάλογους βοη-
θητικούς χώρους υποστήριξης, σημαντικό αριθμό προ-
σωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιβλιοθήκες.

Άρθρο 12
Τελετουργικό Αποφοίτησης
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 4485/2017)

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας.

Άρθρο 13
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του ΔΜΣ είναι δημόσιο έγγραφο και απονέ-
μεται από το ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το 
Τμήμα ή τα Τμήματα ή και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ, και τα τυχόν εμβλήματα των 
ιδρυμάτων, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η 
χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου 
αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα στοιχεία του μετα-
πτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξι-
ολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση 
επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προ-
γράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του ν. 
3374/2005 και της υπουργική απόφαση Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄)], είναι ένα επεξηγηματι-
κό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποί-
ες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον 
επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 14 
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο 
μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να ανα-
φέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογη-
μένη 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 ΠΜΣ για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παρα-
βάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής 
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυ-
χιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο 
πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 15 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ 
σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 3834/τ.Β΄/6-9-2018. Οποιο-
δήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται 
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από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφά-
σεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά 
από απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ν. 4485/2017.

Άρθρο 16
Περιεχόμενα Μαθημάτων
ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ AKA801Y ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι
Επιστημονική έρευνα και Στατιστική. Μεταβλητότη-

τα – Μεταβλητή. Πληθυσμός και δείγμα. Κατανομές συ-
χνοτήτων. Μέτρα θέσης και διασποράς. Εισαγωγή στις 
Πιθανότητες και στις κατανομές πιθανοτήτων. Διαστή-
ματα (όρια) εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση 
διακύμανσης - παραλλακτικότητας. Συμμεταβολή και 
συσχέτιση. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί στατιστι-
κοί έλεγχοι. Παραδείγματα και εφαρμογές στη Γεωπο-
νική Επιστήμη. Εισαγωγή στο γεωργικό πειραματισμό. 
Σκοπός του γεωργικού πειραματισμού. Πειράματα στον 
αγρό, πειράματα στο θερμοκήπιο, πειράματα στο εργα-
στήριο. Τυχαιοποίηση, επανάληψη, δημιουργία ομάδων 
(blocks). Μεθοδολογία εγκατάστασης γεωργικών πει-
ραμάτων. Εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. 
Στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας. Πειραματικό σφάλ-
μα. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο. Συγκρίσεις μέσων 
όρων. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο σε ομάδες. Σχέδιο 
λατινικού τετραγώνου. Παραγοντικά πειράματα. Κύριες 
επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις παραγόντων. Εισαγωγή 
στην ανάλυση παλινδρόμησης. Μετασχηματισμοί δε-
δομένων. Παραδείγματα - Εφαρμογές. Επίδειξη χρήσης 
στατιστικών πακέτων. Ανάλυση βιολογικών δεδομένων 
με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

AKA802Y ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ηλιακή ακτινοβολία και καλλιεργούμενα φυτά. Θερ-

μοκρασία περιβάλλοντος (έδαφος και αέρας) ως μέτρο 
ανάπτυξης των φυτών. Διαχείριση υδατικών πόρων για 
παραγωγή φυτών: Κατακρημνίσεις-υετός, διήθηση και δι-
αδικασίες του εδαφικού νερού, εξατμισοδιαπνοή. Αγροπε-
ριβάλλον (αγρο-μετεωρολογικοί δείκτες). Παρακολούθηση 
της ξηρασίας (δείκτες ξηρασίας). Υπολογιστικά μοντέλα 
(προσομοίωσης καλλιέργειας) για τη διαχείριση γεωργι-
κών συστημάτων: θεωρία, εφαρμογές. Κλιματική αλλαγή: 
Θεωρία, εργαλεία (κλιματικά μοντέλα, πηγές δεδομένων 
από παρατηρήσεις και δεδομένα επανάλυσης), εφαρμογές. 
Παρουσιάσεις projects (προσωπικές/ομαδικές).

AKA803E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Φωτοσύνθεση, μετακίνηση προϊόντων της φωτοσύνθε-

σης: διαδικασίες, γενετικές και περιβαλλοντικές επιδρά-
σεις. Αναχαίτιση της ηλιακής ακτινοβολίας σε επίπεδο 
φυτών και φυτοκοινότητας, ακτινοβολία και νόμοι που 
την διέπουν. Φωτοσύνθεση: διαδικασίες, γενετικές και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις, ισορροπία του άνθρακα 
στο φυτό. Φυτοορμόνες: ρόλος και μηχανισμοί δράσης 
τους. Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, ισορροπία 
του άνθρακα στο φυτό Aναπνοή και φωτοαναπνοή. Πρό-

σληψη και κατανομή των θρεπτικών στοιχειών στο φυτό, 
προσαρμογές των φυτών σε ελλείψεις και τοξικότητες. 
Αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων, τρόποι αύξησης της 
αποτελεσματικότητας, κριτικές συγκεντρώσεις. Ρόλος του 
αζώτου στα φυτά, μεταβολισμός του αζώτου και παραγω-
γικότητα, αλληλεπίδραση αζώτου και άνθρακα. Σχέσεις 
φυτού και νερού: μηχανισμοί μετακίνησης του νερού, δι-
απνοή, αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης του νερού, 
διαθεσιμότητα νερού και ανάπτυξη των φυτών. Σχέσεις 
πηγής προϊόντων φωτοσύνθεσης και αποδεκτών: μηχα-
νισμοί μετακίνησης, ρύθμιση της μετακίνησης, επίδραση 
βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. Διαμόρφωση της 
απόδοσης και σχέσεις πηγής-αποδέκτη σε χαρακτηριστι-
κές ομάδες (ή φυτά) φυτών μεγάλης καλλιέργειας (πχ. ζα-
χαρότευτλα, βαμβάκι). Προσδιορισμός της Ν-δέσμευσης 
των ψυχανθών με τη μέθοδο της φυσικής αφθονίας του 
15Ν. Παρουσιάσεις των φοιτητών

AKA804E ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Εξέλιξη ειδών. Διειδικός ανταγωνισμός. Αρπακτικό-

τητα. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή των βιο-
κοινοτήτων. Μέθοδοι καταπολέμησης επιζήμιων ορ-
γανισμών. Περιορισμοί στη γεωγραφική κατανομή των 
οργανισμών. Ξενικά είδη. Κλίσεις ποικιλότητας ειδών. 
Βιογεωγραφία νησιών. Βιοποικιλότητα. Επίδραση ακραί-
ων κλιματικών συνθήκων σε χερσαία οικοσυστήματα. 
Κλίμα και φυτογενετικοί πόροι.

AKA805E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Καινοτόμα συστήματα παραγωγής λαχανικών. Θεωρία 
και πρακτική εφαρμογή. Εισαγωγή – Προκλήσεις στην 
καλλιέργεια λαχανικών. Καλλιέργειες υπό κάλυψη. Υπο-
στρώματα υδροπονίας. Αστική λαχανοκομία. Σύστημα 
επίπλευσης. Διατροφική αξία λαχανικών και τεχνική 
καλλιέργειας. Συμπληρωματικός/τεχνητός φωτισμός. 
Σπορόφυτα. Ενυδρουδροπονία/φύτρα. Υδροπονική 
καλλιέργεια τομάτας/αγγουριού. Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Παρουσίαση 
εργασιών: Ειδικά θέματα φυσιολογίας λαχανοκομικών 
φυτών και τεχνικών καλλιέργειας. Παρουσίαση εργασι-
ών: Ειδικά θέματα φυσιολογίας λαχανοκομικών φυτών 
και τεχνικών καλλιέργειας.

AKA806E ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

Περιλαμβάνει την κατανόηση βασικών εννοιών λει-
τουργίας του μελισσιού και των μηχανισμών άμυνας, την 
εφαρμογή ορθών μελισσοκομικών πρακτικών για την 
αειφορική αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης, 
καθώς και των εχθρών και ασθενειών της κυψέλης με 
στόχο την προστασία των μελισσών και την ασφάλεια 
του καταναλωτή. Δίνεται επίσης έμφαση στην μελισσο-
κομική χλωρίδα, στην σχέση φυτού και μέλισσας, στις 
επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην ανθοφορία/
μελιτοφορία των μελισσοκομικών φυτών, καθώς και 
στην παραγωγή και μετασυλλεκτική διαχείριση και δι-
άθεση ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων.

AKA807E ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την 
εγκατάσταση πειραμάτων, τη συλλογή δεδομένων, τη 
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στατιστική ανάλυση μέσω στατιστικών προγραμμάτων 
και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για να μπορέ-
σει ο φοιτητής να αξιοποιήσει τη γνώση που παρέχεται 
στο μάθημα αυτό θα πρέπει να έχει γνώσεις από τα μα-
θήματα Βιομετρία Ι και Βιομετρία ΙΙ, καθώς και να κατέχει 
βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

AKA808E ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαχείρισης της ποι-
ότητας των νωπών οπωροκηπευτικών μετά τη συγκο-
μιδή με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Θεωρία 
και πρακτική εφαρμογή. Εισαγωγή – Προκλήσεις στη 
διαχείριση νωπών οπωροκηπευτικών. Προσυλλεκτικοί 
παράγοντες. Όζον. Διατροφική αξία ΟΠ και μετασυλ-
λεκτικοί χειρισμοί. Εφοδιαστική αλυσίδα. Αιθυλένιο και 
1-MCP. Νωπά τεμαχισμένα ΟΠ. Ζημιές από διατήρηση 
σε χαμηλή θερμοκρασία – Συνεκτικότητα καρπών. Μη 
καταστροφικές μεθοδολογίες προσδιορισμού ποιότη-
τας. Θερμική μεταχείριση. Μετασυλλεκτική διαχείριση 
ΟΠ: Σχεδιασμός, εφαρμογή, έλεγχος. Παρουσίαση ερ-
γασιών: Ειδικά θέματα μετασυλλεκτικής φυσιολογίας 
και τεχνολογίας. Παρουσίαση εργασιών: Ειδικά θέματα 
μετασυλλεκτικής φυσιολογίας και τεχνολογίας.

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
AKA809Y ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Υ)
Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα-υποδείγματα (general/

mixed). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δε-
δομένων παραγοντικών πειραμάτων με παραγοντική ή/
και ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων. 
Ανάλυση δεδομένων από πειράματα που περιλαμβάνουν 
ομάδες με υποομάδες (split plot designs) και επαναλαμ-
βανόμενες μετρήσεις (repeated measures designs). Ανά-
λυση πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο. 
Πολλαπλή γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση. Ει-
σαγωγή στην πολυδιάστατη - πολυμεταβλητή στατιστική 
ανάλυση. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ιεραρχική ανά-
λυση σε συστάδες, ανάλυση διγραφημμάτων (biplots) και 
διακρίνουσα ανάλυση. Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. 
Έλεγχοι συνάφειας. Εισαγωγή στην παραγοντική ανάλυση 
των αντιστοιχιών. Παραδείγματα - Εφαρμογές. Επίδειξη 
χρήσης στατιστικών πακέτων. Ανάλυση βιολογικών δε-
δομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

AKA810E. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ
Φυσιολογία θρέψης, Μηχανισμοί απορρόφησης 

ιόντων μέσω κυττάρων και ριζών, Απομακρυσμένη 
μεταφορά ιόντων μέσω ξυλώματος και φλοιώματος, 
Απόδοση και σχέσεις πηγής-αποδέκτη, Λειτουργίες μα-
κροστοιχείων, μικροστοιχείων, Επωφελή στοιχεία, Θρέ-
ψη και ποιότητα, Σχέσεις μεταξύ θρέψης και ασθενειών 
ή εχθρών, Έλλειψη και περίσσεια θρεπτικών στοιχείων, 
Σχέσεις εδάφους και φυτού, Επίδραση εσωτερικών και 
εξωτερικών παραγόντων στην ανάπτυξη των ριζών, Βι-
ολογία ριζόσφαιρας, Προσαρμογή των φυτών σε δυσμε-
νείς συνθήκες χημικών ιδιοτήτων του υποστρώματος, 
Ροή άνθρακα και θρεπτικών στοιχείων σε Αγρο-οικοσυ-
στήματα, Γεωργία Ακριβείας στη θρέψη φυτών.

AKA811E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗ-
ΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Εισαγωγικές έννοιες: Βιοτικές και αβιοτικές καταπονή-

σεις - Μηχανισμοί αντοχής. Αναγνώριση και μεταγωγή 
του σήματος καταπόνησης: Ο ρόλος των ορμονών και 
άλλων βιομορίων – κλειδιών. Η αντίδραση του φυτού 
σε δυσμενή περιβάλλοντα στο μοριακό, κυτταρικό και 
μεταβολικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (γενικές 
έννοιες): Υποκινητές και έκφραση γονιδίων. Συντονισμός 
των αντιδράσεων του φυτού στην καταπόνηση. Οξει-
δωτική έκρηξη και ο ρόλος της στην άμυνα του φυτού. 
Αντιοξειδωτικός μηχανισμός (ενζυμικά και μη - ενζυμι-
κά αντιοξειδωτικά μόρια). Επίδραση καταπονήσεων και 
μηχανισμοί αντοχής σε επιμέρους αβιοτικούς παράγο-
ντες καταπόνησης: Υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρα-
σίες παγετού. Ανεπάρκεια οξυγόνου (ανοξία, υποξία). 
Έλλειψη νερού - ξηρασία. Αλατότητα. Βαρέα μέταλλα. 
Καταπονήσεις από μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθή-
κες, εξελικτική προσαρμογή. Βιοτικοί παράγοντες κα-
ταπόνησης. Ο ρόλος του δευτερογενούς μεταβολισμού 
στην καταπόνηση. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοτικών 
και αβιοτικών καταπονήσεων.

AKA812E ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση, ανάπτυξη 

και παρουσίαση από τους φοιτητές σε συνεργασία με 
τους διδάσκοντες, θεμάτων αιχμής που αφορούν τη μέ-
λισσα, τις πρακτικές διαχείρισης της, τη μελισσοκομική 
χλωρίδα και τα προϊόντα κυψέλης.

AKA813E ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΟΠΩΡΟ-
ΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Η διαχείριση των καρπών απαιτεί τόσο εξειδίκευση 
στη βασική γνώση όσο και στην πρακτική εφαρμογή που 
αφορά την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, το χειρισμό, την 
αποθήκευση, την επεξεργασία και την εμπορία των καρ-
πών των οπωροφόρων δένδρων. Το μάθημα περιλαμβά-
νει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις που παρέχουν 
πληροφορίες για σημαντικές πτυχές της βιολογίας και 
της διαχείρισης των καρπών δενδρωδών καλλιεργειών.

AKA814E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟ-
ΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Περιλαμβάνει την επιλογή, διερεύνηση και παρουσίαση 
εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με 
τους διδάσκοντες, που σχετίζονται με τη φυσιολογία, την 
αύξηση και την ανάπτυξη λαχανοκομικών φυτών.

AKA815E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Περιλαμβάνει την επιλογή, διερεύνηση και παρουσία-
ση εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργα-
σία με τους διδάσκοντες, με τα πιο σημαντικά ευρήματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση λαχανοκομικών προϊ-
όντων μετά τη συγκομιδή.

AKA816E ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΓΕΩΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗ

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη γεωργία, Γεωστα-
τιστική, χωρική ανάλυση δεδομένων από καλλιέργει-
ες, παρακολούθηση, καταγραφή, χαρτογράφηση και 
αξιολόγηση παραμέτρων αγρού με νέες τεχνολογίες, 
εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
για χαρτογράφηση της απόδοσης των καλλιεργειών και 
ανάλυσης εδαφικών χαρακτηριστικών, η Γεωπληροφορι-
κή στην ορθολογική διαχείριση και προστασία υδατικών 
πόρων στη γεωργία – ποιότητα νερού – άρδευση ακρι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21782 Τεύχος B’ 1892/28.05.2019

βείας, παρακολούθηση και χαρτογράφηση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων από αγροτικές δραστηριότητες 
(γεωργικά απόβλητα, εκπομπές αερίων, εισροές), κίνδυ-
νος διάβρωσης γεωργικών εδαφών, κίνδυνος ρύπανσης 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, χαρτογράφηση του 
κινδύνου υποβάθμισης περιβάλλοντος λόγω κατασκευ-
ής αρδευτικών τεχνικών έργων, μελέτη της επίδρασης 
των αλλαγών περιβάλλοντος στη γεωργία με τη χρήση 
εφαρμογών Γεωπληροφορικής.

AKA817E ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Προβλήματα των φυσικών και αγροτικών οικοσυστη-
μάτων της Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές στην 
Ελλάδα. Οικοσυστήματα ορίων αγρών (field margins). 
Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής. Μελέτες περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων. Οδηγία 92/43 ΕΕ. Διαχειριστικά 
σχέδια Προστατευόμενων Περιοχών (ειδικά και ολοκλη-
ρωμένα). Δομή, νομικές πλευρές, εκπόνηση, εφαρμογή, 
οδηγός παρακολούθησης Προστατευόμενων Περιοχών 
και αναθεώρηση διαχειριστικών σχεδίων. Φορείς διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Σχετική νομοθεσία.

AKA818E ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Βιοσυνθετικές οδοί των δευτερογενών μεταβολιτών 
(τερπενίων, φαινολικών ουσιών και αζωτούχων ουσιών), 
ρύθμιση και έλεγχος. Ρόλος των δευτερογενών μετα-
βολιτών στις λειτουργίες του φυτού και στις αλληλεπι-
δράσεις φυτών με άλλα φυτά, με μικροοργανισμούς, με 
έντομα και με φυτοφάγα ζώα. Σχέση των δευτερογενών 
μεταβολιτών και των αμυντικών μηχανισμών του φυ-
τού (θεμελιώδης - επαγόμενη άμυνα). Επικοινωνία των 
φυτών με πτητικά σήματα. Ρόλος των δευτερογενών 
μεταβολιτών στις αποκρίσεις των φυτών έναντι αβιοτι-
κών καταπονήσεων. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοτικών 
και αβιοτικών καταπονήσεων σε συνθήκες κλιματικής 
αλλαγής. Δευτερογενείς μεταβολίτες και καλλιεργού-
μενα φυτά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Φυσικά 
προϊόντα φυτικής προέλευσης. Τεχνικές απομόνωσης 
και ποιοτικού-ποσοτικού προσδιορισμού δευτερογε-
νών μεταβολιτών. Βιοδοκιμές αξιολόγησης της δράσης 
φυτικών δευτερογενών μεταβολιτών.

AKA819E ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙ-
ΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Οργανική (βιολογική) γεωργία. Ολοκληρωμένη δια-
χείριση παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Βιοδυναμική 
γεωργία. Σύγκριση συμβατικής γεωργίας με τις εναλ-
λακτικές μορφές γεωργίας. Βιολογική καταπολέμηση 
εχθρών και ασθενειών. Έδαφος και εναλλακτικές μορφές 
Γεωργίας. Ενεργειακά ισοζύγια, αέρια θερμοκηπίου, αν-
θρακικό αποτύπωμα και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. 
Βιοποικιλότητα και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Χει-
ρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων- Λίπανση. 
Ειδικά θέματα-Μελέτες περίπτωσης.

AKA820E ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΑΝΑΛΥΣΗ

Στάδια διεξαγωγής μιας Συστηματικής Ανασκόπησης. 
ανάπτυξη Πρωτοκόλλου Ανασκόπησης. σχεδιασμός της 
στρατηγικής αναζήτησης και διαμόρφωση του ερωτή-
ματος ανάκτησης εργασιών. Αναζήτηση, αναγνώριση και 

επιλογή επιστημονικών εργασιών βάσει της στρατηγικής 
αναζήτησης. Κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού εργα-
σιών. Χαρακτηριστικά μελετών -καταγραφή. Διαχείριση 
των αναφορών μέσα από λογισμικά citation managers. 
Αξιολόγηση της ποιότητας των επιλεγμένων εργασιών. 
Ανίχνευση ετερογένειας μεταξύ των μελετών. Εξέταση 
δυνατότητας διεξαγωγής μετα-ανάλυσης. Υπολογισμός 
συγκεντρωτικού αποτελέσματος με βάσει τα στοιχεία 
επιμέρους μελετών (σύνθεση αποτελεσμάτων). Υπο-
δείγματα Μετα-Ανάλυσης. Λογισμικά Μετα-Ανάλυσης. 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας συστηματικής 
ανασκόπησης και Μετα-ανάλυσης. Σημεία προσοχής και 
συνηθισμένα λάθη στην εκτέλεση μιας συστηματικής 
ανασκόπησης.

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
AKA821Y ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Μελέτη και παρουσίαση εργασιών σε θέματα που σχε-

τίζονται με την επιλεγμένη επιστημονική περιοχή του 
κάθε φοιτητή.

AKA822E ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ

Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενετική) βάση του 
τρόπου δράσης των ζιζανιοκτόνων (απορρόφηση, με-
τακίνηση, συσσώρευση στον χώρο δράσης, πρόσδεση 
στον πρωτεϊνικό στόχο δράσης, αναστολή διεργασίας, 
απορρύθμιση λειτουργίας κυττάρων, συμπτώματα το-
ξικότητας σε φυτά). Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, 
γενετική) βάση της εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων 
(μεταβολισμός, μειωμένη απορρόφηση-μετακίνηση-
συσσώρευση στον χώρο δράσης, αδυναμία πρόσδεσης 
στον πρωτεϊνικό στόχο δράσης λόγω τροποποίησης) 
εντός των φυτών. Παράγοντες μείωσης της εκλεκτικό-
τητας των ζιζανιοκτόνων και συμπτώματα τοξικότητας 
σε καλλιέργειες. Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενε-
τική) βάση των αλληλεπιδράσεων των ζιζανιοκτόνων με 
άλλα ζιζανιοκτόνα ή γεωργικά φάρμακα ή συνεργιστικές 
ή ανταγωνιστικές ή επιφανειοδραστικές ή αντιφυτοτοξι-
κές ουσίες. Επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στη γεωργία, 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Φυσικοχημικές ιδιότη-
τες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλ-
λουν το φωτοσύστημα ΙΙ (PS II)]. Φυσικοχημικές ιδιότητες 
και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν 
τη λειτουργία του φωτοσυστήματος Ι (PS Ι), τη βιοσύν-
θεση χλωροφύλλης (ένζυμο PPG-O) ή καροτενοειδών 
(ένζυμο PDS, 4-HPPD, DOXP). Φυσικοχημικές ιδιότητες 
και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν 
τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων (ένζυμο ACCase ή ένζυμα 
fatty acid elongases). Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρό-
πος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν βιο-
σύνθεση αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας ατόμων 
άνθρακα (ένζυμο ALS ή AHAS). Φυσικοχημικές ιδιότητες 
και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν 
τη βιοσύνθεση αρωματικών αμινοξέων (ένζυμο EPSPS) 
ή τη βιοσύνθεση γλουταμίνης (ένζυμο GS). Φυσικοχη-
μικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων 
που αναστέλλουν τη μίτωση (πρωτεΐνη tubulin) ή την 
κυτταροδιαίρεση (ένζυμα elongases). Φυσικοχημικές 
ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που 
αναστέλλουν τη βιοσύνθεση κυτταρίνης (ένζυμο CESA) 
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ή των ζιζανιοκτόνων με δράση αυξίνης (TIR1, πρωτεϊ-
νικός υποδοχέας αυξίνης). Γενετική, βιοχημική και φυ-
σιολογική βάση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των 
ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα. Ανθεκτικά ζιζάνια στη χώρα 
και παγκοσμίως. Διαχείριση ανθεκτικότητας ζιζανίων. 
Γενετική και βιοχημική βάση των μηχανισμών ανθεκτικό-
τητας των φυτών (τροποποιημένων με κλασική βελτίωση 
ή γενετική μηχανική) σε ζιζανιοκτόνα και οι επιδράσεις 
τους στη γεωργία, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 
Σύνοψη-συμπεράσματα επί των τρόπων δράσης και 
εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων. Παρουσιάσεις ερ-
γασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές.

AKA823E ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ-
ΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Πιστοποιούμενα συστήματα παραγωγής προϊόντων 
(ορισμοί των εννοιών: σύστημα παραγωγής, πρότυ-
πο-πρωτόκολλο παραγωγής, ποιότητα, ασφάλεια, 
πιστοποίηση, σήμανση, ιχνηλασιμότητα, ISO, HACCP, 
ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική γεωργία, συμβο-
λαιακή γεωργία). Λόγοι εφαρμογής πιστοποιούμενων 
συστημάτων παραγωγής. Προϋποθέσεις και απαιτήσεις 
επιτυχούς εφαρμογής. Οφέλη από την εφαρμογή. Ανά-
πτυξη των προτύπων-πρωτοκόλλων (Agro 2.1, Agro 2.2, 
GLOBALGAP) που εφαρμόζονται στα συστήματα της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή. 
Ανάπτυξη των προτύπων-πρωτοκόλλων (Agro 2.1, Agro 
2.2, GLOBALGAP) που εφαρμόζονται στα συστήματα 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παρα-
γωγή. Γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) στην 
ολοκληρωμένη παραγωγή. Προβλήματα θρέψης των 
φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Μέθοδοι, μέσα και μέτρα 
διαχείρισης εδάφους. Οργανική ουσία του εδάφους και 
μέθοδοι διατήρησής της. Κατανόηση των συστατικών, 
απωλειών και εισροών των θρεπτικών στοιχείων για κα-
λύτερο σχεδιασμό του σχεδίου λίπανσης. Απαιτήσεις σε 
θρεπτικά στοιχεία. Συστάσεις για την ποσότητα και τον 
τύπο του λιπάσματος. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρέ-
ψης. Αποτελεσματική αξιοποίηση των θρεπτικών στοι-
χείων μέσω της ορθότερης χρήσης των λιπασμάτων. 
Σύστημα αποφάσεων για την εφαρμογή της ολοκληρω-
μένης παραγωγής. Βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών 
στοιχείων. Εφαρμογή του συστήματος. Μέθοδοι, μέσα 
και μέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ορισμός 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης του αρδευτικού νερού 
και παράγοντες που την επηρεάζουν. Μέθοδοι άρδευ-
σης και αξιοποίηση του νερού από φυτά. Κριτήρια επι-
λογής πολλαπλασιαστικού υλικού (ποικιλίες, υβρίδια) 
και καλλιεργητικών φροντίδων στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση της παραγωγής. Ανάπτυξη πιστοποιούμενων 
συστημάτων ή ISO στη γεωργία. Αμειψισπορά: βασι-
κοί κανόνες, παραδείγματα αειφορικών συστημάτων 
αμειψισποράς. Φυτά κάλυψης και χλωράς λίπανσης: 
αρχές, εφαρμογές. Αρχές μειωμένης κατεργασίας του 
εδάφους: κριτήρια επιλογής, αποτελέσματα εφαρμο-
γής. Ποιότητα του αρδευτικού νερού – Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

Σύνοψη-συμπεράσματα επί των πιστοποιούμενων 
συστημάτων παραγωγής. Παρουσίαση θεμάτων αιχμής 
από μεταπτυχιακούς φοιτητές

AKA824E ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Εισαγωγή και αρχές οικοτοξικολογίας. Ορισμός, αντι-

κείμενο και δείκτες αξιολόγησης επιπτώσεων σε οργανι-
σμούς (ΝΟΕC ή NOΑΕL, LD50, LC50, κλπ.) για άμεσες και 
χρόνιες επιπτώσεις. Ιστορική ανασκόπηση ερευνητικών 
δεδομένων σχετικών με την ρύπανση περιβάλλοντος 
κυρίως από γεωργικά φάρμακα. Τρόποι και μέθοδοι δι-
ασποράς ρύπων και τύχη και συμπεριφοράς τους στο 
περιβάλλον (απόβλητα αστικά και βιομηχανικά, γεωρ-
γικά φάρμακα). Κοινοτικές Οδηγίες για την αξιολόγηση 
οικοτοξικολογικών επιπτώσεων. Τρόποι πειραματισμού 
ελέγχου και αξιολόγησης άμεσων και χρόνιων οικοτοξι-
κολογικών επιπτώσεων ρύπων επί ογανισμών δεικτών 
από κάθε τροφικό επίπεδο (βακτήρια, μύκητες, γαιο-
σκώληκες, νηματώδεις, φυτά, υδρόβιοι οργανισμοί όπως 
φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν και άλλων οργανισμών 
μη-στόχων όπως μέλισσες, και άλλα ωφέλημα έντομα, 
πουλιά κλπ.). Εξειδικευμένη Οικοτοξικολογία: Επιπτώ-
σεις γεωργικών φαρμάκων (νικοτινοειδών ή άλλων 
γεωργικών φαρμάκων στη μέλισσα και άλλα ωφέλημα 
έντομα). Επιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων στους αζωτο-
δεσμευτικούς οργανισμούς, στον σχηματισμό μυκορρι-
ζών, στους ενδοφυτικούς οργανισμούς κλπ.. Επιπτώσεις 
γεωργικών φαρμάκων στο φυτοπλανκτόν, ζωοπλαγκτόν 
και άλλους οργανισμούς επιφανειακών υδατοσυστημά-
των. Επιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων και άλλων ρύπων 
(οργανικών και ανόργανων κυρίως μετάλλων) στα ψάρια. 
Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διασπορά ρύπων 
στην βιόσφαιρα. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις 
οικοτοξικολογικές επιπτώσεις ρύπων. Αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων για τον περιορισμό των οικοτοξικο-
λογικών επιπτώσεων. Σχεδιασμός προγραμμάτων πα-
ρακολούθησης της ρύπανσης για τον περιορισμό των 
οικοτοξικολογικών επιπτώσεων των ρύπων.

AKA825E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΑΣ

Περιλαμβάνει την επιλογή, διερεύνηση και παρουσί-
αση θεμάτων αιχμής από μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 
συνεργασία με τους διδάσκοντες.

AKA826E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Το μάθημα στοχεύει στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
των φοιτητών και του διδάσκοντος ώστε να απο-
κτήσουν μια πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση των 
βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων, του πειραματικού 
σχεδιασμού, και της ερμηνείας της τρέχουσας έρευ-
νας στο γενετικό υλικό των οπωροφόρων δέντρων. 
Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν μια εργασία 
σχετικά με αυτό το θέμα.

AKA827E ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛ-
ΛΙΕΡΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ.

Το μάθημα στοχεύει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
φοιτητών και του διδάσκοντος ώστε να αποκτήσουν μια 
πιο εμπεριστατωμένη κατανόηση των βιβλιογραφικών 
ανασκοπήσεων, του πειραματικού σχεδιασμού, και της 
ερμηνείας της τρέχουσας έρευνας στις σύγχρονες τεχνι-
κές καλλιέργειας των οπωροφόρων δέντρων. Οι φοιτη-
τές καλούνται να παρουσιάσουν μια εργασία σχετικά με 
αυτό το θέμα.
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Άρθρο 17 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έναρξη λειτουργίας του 
ΠΜΣ σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 3834/τ.Β΄/6-9-2018. 
Οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει στο μέλλον και δεν κα-
λύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού, θα αντιμετωπίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος ή/και της Συγκλήτου του 

Ιδρύματος με αντίστοιχη τροποποίηση και αναμόρφωση 
του παρόντος Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02018922805190016*
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