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Άρθρο 1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1.1. Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τον Ν. 
3685/16-07-2008 και την Υπουργική απόφαση αριθμ. 209912/Ζ1 (ΦΕΚ 3613/31-12-2014) με τίτλο 
«Αειφορική Γεωργία, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τρόφιμα» 
 
1.2. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προαγωγή της Γεωπονικής Επιστήμης διά της δημιουργίας ειδικευμένων 
επιστημόνων και την αποτελεσματική σύνδεση έρευνας, διδασκαλίας και εφαρμογής. 
 
1.3. O παρών Εσωτερικός Κανονισμός διέπει τη διάρθρωση και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες  για τη λειτουργία 
του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας. Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε καμία περίπτωση 
δεν είναι δυνατόν να αντιτίθενται ή να αναιρούν τα άρθρα ή τις διατάξεις του Νόμου και της  Y.A. που 
αναφέρεται στο εδάφιο 1.1 του άρθρου αυτού. 

 
Άρθρο 2 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ 
 

Τα όργανα του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), η 
Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ-ΠΜΣ) και οι Επιτροπές των Μεταπτυχιακών Ειδικεύσεων  (ΕΜΕ). 
 
2.1 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) 
2.1.1. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του ΠΜΣ λαμβάνονται από τη ΓΣEΣ, η οποία λειτουργεί 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του Διευθυντή του ΠΜΣ. 
2.1.2. Εάν ο Διευθυντής του ΠΜΣ και τα μέλη της ΣΕ-ΠΜΣ δεν είναι μέλη της ΓΣΕΣ, τότε μετέχουν 
υποχρεωτικώς των συνεδριάσεων της ΓΣΕΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
2.1.3. Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέματος, η μελέτη του οποίου έχει ανατεθεί σε μέλος ΔEΠ το οποίο 
δεν είναι μέλος της ΓΣEΣ, τότε το μέλος αυτό μετέχει της συνεδρίασης κατά τη συζήτηση του θέματος ως 
εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. H ΓΣEΣ συνεδριάζει υποχρεωτικώς τουλάχιστον ανά δίμηνο, ή και 
οσεσδήποτε φορές κριθεί τούτο αναγκαίο. 
 
 
2.2 . Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕ-ΠΜΣ) 
2.2.1. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας απαρτίζεται από  τον/την Διευθυντή/τρια 
του ΠΜΣ και τους/τις Προέδρους των ΕΜΕ. Τη ΣΕ-ΠΜΣ διευθύνει ο/η Διευθυντής/τρια ΠΜΣ, που εκλέγεται 
από τη ΓΣΕΣ σύμφωνα με το με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008. Η θητεία της Επιτροπής αυτής είναι διετής με 
δυνατότητα ανανέωσης. 
2.2.2 Η ΣΕ-ΠΜΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ σύμφωνα με 
το άρθρο 2, εδάφιο γ του Ν. 3685/2008. 
2.2.3. Ο Διευθυντής ΠΜΣ εισηγείται προς τη ΓΣΕΣ επί όλων των θεμάτων, που αναφέρονται στο ΠΜΣ, για τη 
λήψη αποφάσεων, όμως υπεύθυνη είναι μόνο η ΓΣEΣ. 
2.2.4. H ΣE-ΠΜΣ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΓΣEΣ. Tα σχετικά έγγραφα με τον 
παρακάτω τίτλο υπογράφονται από το Διευθυντή ΠΜΣ: 

 
APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩΝ ΣΠOYΔΩN 
ΣΥNTONIΣTIKH  EΠITPOΠH 

 
2.2.5. Kατά τις συνεδριάσεις της ΣE-ΠΜΣ τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται στην επόμενη 
συνεδρίαση, από όλα τα παρόντα μέλη της συνεδριάσεως που αναφέρονται. Η ΣΕ-ΠΜΣ συνεδριάζει 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο. Η ΣΕ-ΠΜΣ θεωρείται ότι είναι σε 
απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
2.2.6. Οι αποφάσεις στη ΣΕ-ΠΜΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Διευθυντού του ΠΜΣ 
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2.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΕΜΕ) 
2.3.1. Για κάθε Ειδίκευση του ΠΜΣ, η ΓΣΕΣ μετά από πρόταση του αρμόδιου Tομέα ή των Τομέων που 
συμμετέχουν σε διατομεακές ειδικεύσεις, ορίζεται Επιτροπή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ΕΜΕ) από τρία (3) 
τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ που καλύπτουν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της Ειδίκευσης. Στην ΕΜΕ 
συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών. Η ΕΜΕ επιλαμβάνεται των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία της 
Ειδίκευσης. Πρόεδρος της ΕΜΕ προτείνεται προς τη ΓΣΕΣ από τους αρμόδιους Τομείς για τις τομεακές και 
από την ΕΜΕ για τις διατομεακές Ειδικεύσεις. Ο προτεινόμενος Πρόεδρος πρέπει να είναι μέλος της ΕΜΕ. Η 
θητεία της Επιτροπής αυτής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. 
2.3.2. Οποιαδήποτε ενέργεια των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πρώτου επιπέδου ή των μελών ΔEΠ προς 
τη ΓΣEΣ γίνεται μέσω της EME. 
2.3.3. H EME ενημερώνει τους αντιστοίχους Τομείς, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔEΠ και τους 
διδάσκοντες της Ειδίκευσης για κάθε εκπαιδευτικό, ερευνητικό ή λειτουργικό θέμα που τους αφορά. 
2.3.4. Η ΕΜΕ κάθε Ειδίκευσης έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της κατάρτισης (σε συνεργασία με τους 
Τομείς) και τήρησης του προγράμματος σπουδών της Ειδίκευσης και τον καθορισμό του  περιγράμματος της 
ύλης, εντός του οποίου οι διδάσκοντες αναπτύσσουν το περιεχόμενο του μαθήματός τους. 
2.3.5. Την ευθύνη αλληλογραφίας της EME έχει ο/η Πρόεδρος της. Tα έγγραφα έχουν τίτλο: 

 
APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩΝ ΣΠOYΔΩN 
ΕΜΕ (όνομα της Ειδίκευσης) 

 
Οποιοδήποτε έγγραφο έχει κάποια σχέση με Tομέα/είς κοινοποιείται οπωσδήποτε και στον/στους Tομέα/είς. 
2.3.6. Ο/Η Πρόεδρος της ΕΜΕ υποχρεούται να κοινοποιεί εγκαίρως στον/στους Τομείς που εκπροσωπεί, τη 
σύνθεση των τριμελών Επιτροπών που τον/τους αφορά, όπως επίσης υποχρεούται να κοινοποιεί και όλα τα 
έγγραφά του προς τη ΣΕ-ΠΜΣ, σχετικά με θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι Διευθυντές των 
Τομέων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα μέλη του Τομέα τους. 
2.3.7. H EME διατηρεί ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 
2.3.8. H EME εισηγείται προς τη ΣΕ-ΠΜΣ, οι εισηγήσεις της οποίας εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Άρθρο 3 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
 

3.1. Το ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε οκτώ 
(8) Τομεακές και δύο (2) διατομεακές καθώς επίσης και Διδακτορικό Δίπλωμα, όπως περιγράφονται στη 
συνέχεια: 
Τομεακές Ειδικεύσεις: 

1. Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ) 
2. Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας (ΒΑΖ) 
3. Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων (ΜΥ) 
4. Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων (ΕΔ) 
5. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ) 
6. Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (ΕΟ) 
7. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΧ) 
8. Επιστημών Φυτοπροστασίας (ΕΦ) 

 
Διατομεακές Ειδικεύσεις: 

9. Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων (ΟΚ)  
10. Οινολογίας – Αμπελουργίας  (ΟΑ)  

 
3.2. H εισαγωγή στις αριθμ.1,3,4,5,7,8 τομεακές ειδικεύσεις θα γίνεται ανά έτος, ενώ στις αριθμ.2 και 6 
τομεακές καθώς και στις 9 και 10 διατομεακές θα γίνεται ανά διετία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

 
Άρθρο 4  

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 
 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπονικών Τμημάτων, Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Τμημάτων Βιολογίας, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
 
Επιλογή Υποψηφίων Ημεδαπής 
4.1 Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας για λήψη ΜΔΕ, γίνεται σε κάθε Ειδίκευση 
από την αντίστοιχη ΕΜΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΣΕ–ΠΜΣ και τη ΓΣΕΣ. 
4.2. Η κατανομή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ της Διατομεακής Ειδίκευσης Οινολογία-Αμπελουργία, 
αποφασίζεται από την αντίστοιχη ΕΜΕ, αναφέρεται στην προκήρυξη και τηρείται απαρέγκλιτα. 
4.3. Η κάθε ειδίκευση αποφασίζει ξεχωριστά τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων του ΠΜΣ. Στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ του Εσωτερικού Κανονισμού παρουσιάζεται ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για κάθε 
ειδίκευση ξεχωριστά. 
4.4. Οι υποψήφιοι κάθε Ειδίκευσης θα εξετάζονται στην επάρκεια γνώσης της αγγλικής  γλώσσας. Οι 
υποψήφιοι της Ειδίκευσης Οινολογίας - Αμπελουργίας μπορούν να εξετάζονται στην αγγλική ή γαλλική 
γλώσσα. Η γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι αυτής της Ειδίκευσης θα πρέπει να 
δηλώνεται στην αίτησή τους προς το Τμήμα (Έντυπο Ι). H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με 
γραπτή εξέταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου γενικής φύσεως) και βαθμολογείται με 
Επιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό τουλάχιστον 6) ή Ανεπιτυχώς (που αντιστοιχεί σε βαθμό μικρότερο του 
6). Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση του/της 
υποψηφίου/ας.  
4.4.1. Η κάθε ειδίκευση αποφασίζει ξεχωριστά εάν θα απαλλάσσονται ή όχι όσοι έχουν επάρκεια ξένης 
γλώσσας. Οι αποφάσεις των Ειδικεύσεων αναφέρονται στο Παράρτημα Α’.   
4.4.2. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα πραγματοποιείται από δύο μέλη ΔΕΠ, που ορίζονται από τον Τομέα/είς 
που εποπτεύει/ουν τη σχετική μεταπτυχιακή Ειδίκευση. Τα ονόματα των υποψηφίων καλύπτονται από τους 
ίδιους κατά την ημέρα της εξέτασης. Επίσης ο κάθε εξεταστής καλύπτει το βαθμό με τον οποίο αξιολογεί το 
γραπτό αμέσως μετά από τη βαθμολόγησή του. Οι βαθμοί αποκαλύπτονται από την ΕΜΕ κατά τη σχετική 
συνεδρίασή της. Σε περίπτωση ενός απορριπτικού και ενός προβιβάσιμου βαθμού, το γραπτό προωθείται σε 
δάσκαλο/λα ξένης γλώσσας με καλυμμένο το όνομα του υποψηφίου για αναβαθμολόγηση. Ο βαθμός του 
αναβαθμολογητή αποτελεί και τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. 
4.4.3. Οι εξετάσεις στις ειδικεύσεις εκείνες που προβλέπονται για την εισαγωγή των υποψηφίων στο ΠΜΣ, 
πραγματοποιούνται από δύο μέλη ΔΕΠ, που ορίζονται από τον Τομέα/είς που εποπτεύει/ουν τη σχετική 
μεταπτυχιακή Ειδίκευση. Ένα τρίτο μέλος ορίζεται ως αναβαθμολογητής. Τα ονόματα των υποψηφίων 
καλύπτονται από τους ίδιους κατά την ημέρα της εξέτασης. Επίσης ο κάθε εξεταστής καλύπτει το βαθμό με 
τον οποίο αξιολογεί το γραπτό αμέσως μετά από τη βαθμολόγησή του. Οι βαθμοί αποκαλύπτονται από την 
ΕΜΕ κατά τη σχετική συνεδρίασή της. Σε περίπτωση ενός απορριπτικού και ενός προβιβάσιμου βαθμού, το 
γραπτό αναβαθμολογείται από το τρίτο μέρος με καλυμμένο το όνομα του υποψηφίου. Ο βαθμός του 
αναβαθμολογητή αποτελεί και τον τελικό βαθμό του υποψηφίου.  
4.5. Η ΕΜΕ συντάσσει κατάλογο με τη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
επιτυγχάνουν εκείνοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. 
4.6. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου.  
4.7. Στο πρόγραμμα σπουδών κάθε μεταπτυχιακής Ειδίκευσης δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί 
φοιτητές/φοιτήτριες, που είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι ΜΔΕ ή διδακτορικού του Γεωπονικού ή άλλου 
Τμήματος ή Σχολής. Οι υποψήφιοι ΜΔΕ ή διδακτορικού δεν επιτρέπεται μέχρι τέλος των σπουδών τους στο 
Τμήμα Γεωπονίας να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι ΜΔΕ ή διδακτορικού διπλώματος οποιονδήποτε άλλων 
Τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ.   
 
Επιλογή Αλλοδαπών Υποψηφίων 
4.8. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι με πτυχίο ΑΕΙ εξωτερικού, εισάγονται ως υπεράριθμοι και  επιλέγονται με 
κριτήρια την αναλυτική βαθμολογία και την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι αυτοί 
μπορούν να αξιολογηθούν για εγγραφή εφόσον: 
α) Έχουν υποβάλει αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
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β) Έχουν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Ο βαθμός πτυχίου 
προκύπτει από το μέσο όρο του βαθμού πτυχίου του από το Πανεπιστήμιο που έλαβε το πτυχίο και του 
μέσου όρου των βαθμών των μαθημάτων που του όρισε το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή οποιοδήποτε μελλοντικό αρμόδιο 
Όργανο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΟΑΤΣΑ). Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός για την 
εισαγωγή τους είναι το 6,0.  
Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας 
προέλευσης και μεταφρασμένα από το Ελληνικό Προξενείο.  
γ) Έχουν έγκριση της ΕΜΕ ότι το πτυχίο τους είναι συναφές ή ισότιμο με εκείνο της Κατεύθυνσης, στην 
οποία εμπίπτει η Ειδίκευση για την οποία ενδιαφέρονται.  
δ) Έχουν προσκομίσει δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων Κέντρων 
Έρευνας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
ε) Έχουν προσκομίσει την ισοτιμία πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΟΑΤΣΑ ή αντίγραφο αίτησης για 
χορήγηση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΟΑΤΣΑ. Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να 
εγγραφεί στο ΠΜΣ εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα με την υποχρέωση να προσκομίσει την ισοτιμία του 
πτυχίου εντός εξαμήνου. 
4.9. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι εγγράφονται στο ΠΜΣ με την υποχρέωση να παρακολουθήσουν επιτυχώς και 
παράλληλα με τις μεταπτυχιακές τους σπουδές το Ελληνικό Σχολείο του Α.Π.Θ. και να προσκομίσουν πριν 
από το τέλος των σπουδών τους πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελληνική γλώσσα.  Ο επιβλέπων καθηγητής 
και ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχουν την πλήρη επίβλεψη και ευθύνη για την παρακολούθηση της πορείας των 
σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών. 
4.10. Οι αλλοδαποί απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων επιλέγονται με κριτήρια όμοια με εκείνα που 
εφαρμόζονται για τους Έλληνες απόφοιτους των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 
 
Υπότροφοι Ι.Κ.Υ. 
4.11 Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. εισάγονται στο ΠΜΣ για λήψη ΜΔΕ ως υπεράριθμοι. Όταν έχουν τα 
προβλεπόμενα προσόντα γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ 
4.12. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών με τις μεταπτυχιακές ειδικεύσεις Τμημάτων σε 
ποσοστό έως 20% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά ειδίκευση. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ές 
αξιολογούνται  σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού. Στους επιτυχόντες 
στο ΠΜΣ ορίζεται από την ΣΕ-ΠΜΣ, μέσω της αντίστοιχης ΕΜΕ, κατάλογος προπτυχιακών μαθημάτων 35 
ECTS για την απόκτηση του αναγκαίου θεωρητικού υποβάθρου για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού 
προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες αυτοί/ές είναι υποχρεωμένοι να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε 35 ECTS τουλάχιστον από τον προηγούμενο κατάλογο, πριν αποκτήσουν το δικαίωμα 
παρακολούθησης των απαιτούμενων από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων.  

 
Άρθρο 5 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης 
5.1. Για την εγγραφή στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας πρώτου κύκλου (ΜΔΕ), οι υποψήφιοι υποβάλουν 
αίτηση (Ι. Έντυπο 1), στην οποία δηλώνεται η μία και μοναδική Ειδίκευση που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν, επισυνάπτοντας τα αναφερόμενα στην αίτηση συνημμένα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το 
διάστημα από 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται μαζί με την αίτηση των 
υποψηφίων και είναι απαραίτητοι για την υποβολή της αίτησης.  
5.2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.  
5.3. Οι επιτυχόντες φοιτητές/τριες εγγράφονται μέχρι την 20η Οκτωβρίου. Η ατομική δήλωση των 
μαθημάτων όλων των εξαμήνων (Ι. Έντυπο 2) συνδιαμορφώνεται από τον/την κάθε φοιτητή/τρια με 
τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, λαμβάνοντας υπόψη το επιλεχθέν επιστημονικό πεδίο του/της 
συγκεκριμένου/ης φοιτητή/τριας και τις προαπαιτούμενες για κάθε μάθημα γνώσεις και υποβάλλεται στην 
ΕΜΕ μέχρι την 20η Οκτωβρίου. 
5.4. Η ΕΜΕ ενημερώνει τους φοιτητές μέχρι 8 Οκτωβρίου για τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί από 
λιγότερους από 2 φοιτητές και ως εκ τούτου δε μπορούν να διδαχθούν (βλ. και εδάφιο 6.1.10 του άρθρου 
6). Οι φοιτητές υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα μαθήματα υποβάλλοντας συμπληρωματική δήλωση 
μαθημάτων (Ι. Έντυπο 3) προς το Τμήμα μέσω των ΕΜΕ και της ΣΕ-ΠΜΣ. Τα μαθήματα των οποίων η 
διδασκαλία αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο από την ΕΜΕ γνωστοποιούνται στη Γραμματεία και 
ανακοινώνονται από την αρχή του ακαδημαϊκού κύκλου του ΠΜΣ προς τους/τις φοιτητές/τριες. 
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5.5. H έγκριση των ατομικών προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τη ΣE-ΠΜΣ ύστερα από εισήγηση της ΕΜΕ 
στην αρχή του 1ου εξαμήνου. Η έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή γίνεται από την ΓΣΕΣ το αργότερο πριν 
από το τέλος του 2ου εξαμήνου μετά από εισήγηση της ΣE-ΠΜΣ. Μετά την ημερομηνία αυτή επιτρέπεται μόνο 
προσθήκη μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών ενός φοιτητή μετά από σχετική του αίτηση προς την 
αντίστοιχη ΕΜΕ και έγκριση από τη ΣΕ-ΠΜΣ. 
5.6. Το προς έρευνα θέμα που αποτελεί το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, επιλέγεται 
μετά από συνεργασία του επιβλέποντα καθηγητή με το φοιτητή κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου 
της φοίτησής του και αποστέλλεται στη Γραμματεία όχι αργότερα από το τέλος του 2ου εξαμήνου (Ι. 
Έντυπο 24). Η εκπόνηση μεταπτυχιακών διατριβών στη Διατομεακή Ειδίκευση Οινολογία-Αμπελουργία 
αφορά κυρίως σύνθετα θέματα σχετικά με την Οινολογία και Αμπελουργία, χωρίς όμως να αποκλείεται η 
εκπόνηση διατριβών σε αμιγή θέματα, όπου χρειάζεται και είναι αναγκαίο. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ που γίνονται 
δεκτοί στο ΜΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας επιλέγουν το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, μετά την επιτυχή εξέταση των 35 ECTS 
προπτυχιακών μαθημάτων.  
5.7. H Γραμματεία κοινοποιεί σε όλους τους διδάσκοντες όλων των εξαμήνων τον κατάλογο των φοιτητών 
κάθε μαθήματος εντός του Οκτωβρίου. 
5.8. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα μαθήματα του ατομικού προγράμματος 
σπουδών του κάθε υποψηφίου, ο επιβλέπων καθηγητής εισηγείται δια της ΕΜΕ τη συγκρότηση της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής προς τη ΣΕ-ΠΜΣ, η οποία έχει και την τελική ευθύνη έγκρισης της 
σύνθεσης της Επιτροπής (Ι. Έντυπο 14). Στο έγγραφο θα αναγράφεται και ο τίτλος της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου. Η ΣΕ-ΠΜΣ κοινοποιεί στη Γραμματεία τα ονόματα της κάθε 
εξεταστικής Επιτροπής. 
5.9. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει συγχρόνως ως κύριος επιβλέπων καθηγητής μέχρι πέντε (5) 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.  

 
Άρθρο 6 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΠΜΣ 
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
6.1. Tα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου και λήγουν τέλη Ιανουαρίου. Τα μαθήματα του 
δευτέρου εξαμήνου αρχίζουν την 1η Μαρτίου και λήγουν 20 Ιουνίου. Οι εξετάσεις γίνονται για μεν τα 
μαθήματα του πρώτου εξαμήνου από την 1η έως 15η Φεβρουαρίου για δε τα μαθήματα του δευτέρου 
εξαμήνου από 20η Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες ανακοινώνουν στους 
διδασκομένους τα ειδικά αντικείμενα των μαθημάτων τους, που θα καλύψουν τις προβλεπόμενες από το 
Νόμο παραδόσεις τους. 
6.2. Η παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ατομική δήλωση 
μαθημάτων του κάθε υποψηφίου, είναι υποχρεωτική. Τροποποίηση της δήλωσης επιτρέπεται μόνο σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.5.4. Ο έλεγχος της επαρκούς παρακολούθησης επαφίεται 
στο διδάσκοντα. Παρεκκλίσεις από τη συνεχή παρακολούθηση επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους. 
Υποψήφιοι ΜΔΕ που δε δύνανται, για αντικειμενικούς λόγους, να ξεκινήσουν αμέσως την παρακολούθηση 
των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου, πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία, ώστε να μη θεωρηθούν 
αποτυχόντες στα μαθήματα του Α’ εξαμήνου. Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν τα 
μαθήματα του Α’ εξαμήνου σε επόμενα εξάμηνα, στα οποία αυτά διδάσκονται, με την προϋπόθεση ότι θα 
τηρείται η σειρά των ενδεχόμενων προαπαιτούμενων μαθημάτων και ότι δε θα παραβιαστεί ο χρόνος 
σπουδών που προβλέπεται στο εδάφιο 7.1 του άρθρου 7.   
6.3. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 
120 ECTS. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνα οχτώ 
(8) μεταπτυχιακά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 80 ECTS και στο Γ΄ εξάμηνο το μάθημα «Ερευνητική 
Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Διατριβής», το οποίο αντιστοιχεί σε 10 ECTS. Κατά το Δ΄ 
εξάμηνο θα εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Όλοι οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης που έχουν 
επιλέξει και τα υπόλοιπα από τα επιλογής της ίδιας ή άλλης ειδίκευσης του ΠΜΣ ή άλλων ΠΜΣ του ΑΠΘ ή και 
άλλων ιδρυμάτων, συναφούς με την ειδίκευση, γνωστικού αντικειμένου. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαθήματα και πέραν των 80 ECTS (υπεράριθμα 
μαθήματα). Τα μαθήματα αυτά δηλώνονται σε ξεχωριστό έντυπο (Ι. Έντυπο 3) και δε θεωρούνται 
δεσμευτικά για το φοιτητή και δε λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.  
6.4. Από τις 80 ECTS τουλάχιστον οι μισές, πρέπει να προέρχονται υποχρεωτικά από τον κατάλογο των 
μαθημάτων της Ειδίκευσης στην οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής. Οι υπόλοιπες ECTS μπορούν να 
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προέρχονται από τον κατάλογο μεταπτυχιακών μαθημάτων άλλων Ειδικεύσεων του ΠΜΣ του Τμήματος 
Γεωπονίας ή και άλλων ΠΜΣ του ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ συναφούς με την ειδίκευση γνωστικού αντικειμένου. 
Απόφοιτοι προπτυχιακών κατευθύνσεων του Τμήματος Γεωπονίας, που εισάγονται σε μία μεταπτυχιακή 
Ειδίκευση διαφορετικής κατεύθυνσης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 
σχετικά με την Ειδίκευσή τους, που αντιστοιχούν σε 15-20 ECTS, τα μαθήματα ορίζονται από την ΓΣΕΣ μετά 
από πρόταση του/της επιβλέποντος/ουσας προς την ΕΜΕ και τη ΣΕ-ΠΜΣ.  
6.5. Απόφοιτοι προπτυχιακών κατευθύνσεων του Τμήματος Γεωπονίας, που εισάγονται σε διατομεακή ή 
διατμηματική μη συγγενή, με την προπτυχιακή τους Κατεύθυνση μεταπτυχιακή Ειδίκευση, υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα, αντιστοίχων Τομέων ή Τμημάτων, σχετικά με την 
Ειδίκευσή τους που αντιστοιχούν σε 15-20 ECTS. Tα μαθήματα αυτά ορίζονται από τη ΓΣΕΣ μετά από 
πρόταση της ΕΜΕ και της ΣΕ-ΠΜΣ (Ι. Έντυπο 5 και 6).  
6.6. Οι μετ/κοί φοιτητές της Διατομεακής Ειδίκευσης Οινολογία-Αμπελουργία υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα 15-20 ECTS από κατεύθυνση από την οποία δεν προέρχονται. Τα 
μαθήματα ορίζονται από την ΕΜΕ και εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Υποχρεούνται επίσης να 
δηλώσουν το Β’ εξάμηνο, ως υπεράριθμη την πρακτική άσκηση σε Αμπελοοινική Επιχείρηση η οποία 
αντιστοιχεί σε 15 ECTS. 
6.7. Απόφοιτοι των τριών Τομέων της Φυτικής Παραγωγής (ΦΜΚΟ, ΟΠΑ, ΦΥ), που εισάγονται σε μια 
διαφορετική Τομεακή Ειδίκευση της Φυτικής Παραγωγής από εκείνης που αποφοίτησαν, υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση τους ,που αντιστοιχούν σε 5 
έως 10 ECTS. 
6.8. Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων που εγγράφονται σε μία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση, υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τις γεωπονικές επιστήμες και τη 
μεταπτυχιακή Ειδίκευση τους, που αντιστοιχούν σε 20-30 ECTS (τα μαθήματα ορίζονται από την ΓΣΕΣ μετά 
από πρόταση της ΕΜΕ και της ΣΕ-ΠΜΣ) (Ι. Έντυπο 5 και 6). Οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν τα εν λόγω μαθήματα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, ως 
υπεράριθμα. 
6.9. Οι αναθέσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων προτείνονται από τους Τομείς και εγκρίνονται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 5, εδαφ. 3 του Ν.3685/2008. Όταν προτείνονται ως διδάσκοντες, ερευνητές 
Αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, θα πρέπει να 
κατατίθενται βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων ερευνητών με σχετική εισήγηση από την ΕΜΕ όσον 
αφορά την επάρκεια των συγκεκριμένων επιστημόνων. Θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται από την ΕΜΕ η 
αναγκαιότητα ανάθεσης διδακτικού έργου σε επιστήμονες που δεν ανήκουν στο διδακτικό Προσωπικό του 
Τμήματος. 
6.10. Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο εφόσον τα επιλέξουν τουλάχιστον δύο (2) φοιτητές υποψήφιοι ΜΔΕ. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια εκπονεί τη μεταπτυχιακή 
του/της διπλωματική εργασία σε αντικείμενο που απαιτεί τη παρακολούθηση κάποιου συγκεκριμένου 
μαθήματος) τότε με αιτιολογημένη εισήγηση της ΕΜΕ προς τη ΣΕ ΠΜΣ και τη σύμφωνη γνώμη του 
διδάσκοντος, μπορεί ένα μάθημα να διδαχτεί και σε  ένα/μία μόνο φοιτητή/τρια. 
6.11. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αντίστοιχης ΕΜΕ προς τη ΓΣΕΣ διά της 
ΣΕ-ΠΜΣ, επιτρέπεται σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, που διδάσκουν σε κάποιες από τις μεταπτυχιακές 
ειδικεύσεις του Τμήματος Γεωπονίας, να είναι επιβλέποντες σε μέχρι έναν/μία  μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. 
Δεν επιτρέπεται όμως να είναι επιβλέποντες σε υποψήφιο διδάκτορα. 
6.12. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς (με βαθμό τουλάχιστον 6.0) όλα τα 
μαθήματα του προγράμματός τους εντός του εξαμήνου διδασκαλίας των. Σε περίπτωση αποτυχίας στις 
εξετάσεις οι φοιτητές επανεξετάζονται για δεύτερη φορά εντός του επομένου εξαμήνου. Αυτό ισχύει για δύο 
το πολύ μαθήματα του προγράμματος των μεταπτυχιακών μαθημάτων τους. Εάν αποτύχουν για δεύτερη 
φορά σε κάποιο μάθημα τότε διαγράφονται. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς παρακολούθησης (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 μεταπτυχιακών μαθημάτων τους. Σε περίπτωση αποτυχίας στις 
εξετάσεις σε ένα από αυτά τα μαθήματα τότε οι φοιτητές/τριες διαγράφονται.  
6.13. Αλλαγή επιβλέποντος καθηγητή μπορεί να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με τη σύμφωνη 
γνώμη της ΕΜΕ και έγκριση της ΣΕ ΠΜΣ. 
6.14. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να την υποστηρίξει επιτυχώς (με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσον του 6,0), 
δημόσια ενώπιον Τριμελούς  Εξεταστικής  Επιτροπής. Η εξέταση γίνεται το νωρίτερο μετά από δύο 
εβδομάδες από τον ορισμό της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και την παράδοση της διατριβής. Ο μέγιστος 
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χρόνος εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασία είναι έξι (6) μήνες από τον ορισμό της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής και την παράδοση της διατριβής. Μετά την παρέλευση των έξι μηνών, ο φοιτητής 
διαγράφεται με αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής και απόφασης της ΓΣΕΣ. Ένα μέλος της τριμελούς 
επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής και τα δύο άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α, Β, ή 
Γ, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 
συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος 
σύμφωνα με το άρθρο 5, εδάφιο 4 του Ν. 3685/2008. Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, η εξέταση γίνεται με τηλεδιάσκεψη ή αναβάλλεται και πραγματοποιείται πάντοτε με 
τριμελή εξεταστική επιτροπή. 
6.15. Αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, μπορούν να συνεχίσουν να είναι μέλη τριμελών 
συμβουλευτικών επιτροπών. Δε μπορούν να ορίζονται επιβλέποντες σε νέες μεταπτυχιακές διατριβές μετά τη 
συνταξιοδότησή τους. Αποχωρήσαντες καθηγητές λόγω παραίτησης, συμμετέχουν σε εξεταστικές και 
συμβουλευτικές επιτροπές εφόσον έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας. 
6.16. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται 
από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 -μη συμπεριλαμβανομένου), 
Καλώς (6). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. Η αριθμητική βαθμολόγηση βασίζεται 
στην ποιότητα της εργασίας, στην ικανότητα παρουσίασής της και στις απαντήσεις που δίνονται από τον 
υποψήφιο/α κατά την εξέτασή του από την Επιτροπή. 
6.17. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. και με αίτηση του υποψηφίου, είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής στην 
Αγγλική γλώσσα. Στην Ειδίκευση Οινολογία-Αμπελουργία είναι δυνατή η συγγραφή στην Αγγλική ή Γαλλική 
γλώσσα. 
6.18. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με 
τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:  
Βαθμός πτυχίου={Βαθμός μαθήματος 1 Χ ECTS μαθήματος 1 + Βαθμός μαθήματος 2 Χ ECTS μαθήματος 2 + 
Βαθμός μαθήματος n Χ ECTS μαθήματος n + Βαθμός διπλωματικής εργασίας Χ ECTS διπλωματικής 
εργασίας}/Συνολικός αριθμός ECTS πτυχίου. 
6.19. Το πρακτικό της εξέτασης του μεταπτυχιακού φοιτητή (Ι. Έντυπο 7) μαζί με ένα τελικό διορθωμένο 
αντίγραφο με τις υποδείξεις της τριμελούς Επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
διαβιβάζονται στη Γραμματεία από τον/την Πρόεδρο της ΕΜΕ κάθε Ειδίκευσης. Ο Επιβλέπων καθηγητής 
προσυπογράφει το έγγραφο κατάθεσης του αντιγράφου της διπλωματικής εργασίας. 
6.20. Στο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, σε σχέση με το οποίο 
ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ.β’).  
6.21. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με 
ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος. Το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται έτσι ώστε, να είναι γνωστά εκ 
των προτέρων τα χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεων, παραδόσεων, σεμιναρίων), 
για τις πρακτικές ασκήσεις ή για την ερευνητική απασχόληση καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Οι ώρες  διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων κατανέμονται σε περισσότερες 
από τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα.  
6.23. Με πρόταση της ΓΣΕΣ και έγκριση από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) είναι δυνατή η 
αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των 
εξαμήνων. 
6.24. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται οδηγός σπουδών του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Ο 
οδηγός σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, 
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών καθώς και πληροφορίες για τη 
λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων και της βιβλιοθήκης της Σχολής.        

 
Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

7.1. Ο κύκλος σπουδών του ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας, που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS). Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι 
δυνατό να παρατείνεται μέχρι δύο (2) εξάμηνα o χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής 
διατριβής ή και ο χρόνος φοίτησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1δ του 
Ν.3685/2008 με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν να αναστέλλεται η φοίτηση για χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης και έγκριση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ για  συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 
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αίρεται η φοιτητική ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Αν στο διάστημα αυτό ο/η φοιτητής/τρια δεν 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του/της διαγράφεται. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
 

Άρθρο 8 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 
8. Δικαίωμα εγγραφής στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών 
8.1. Δικαίωμα εγγραφής στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, που οδηγεί στην απονομή 
διδακτορικού διπλώματος, έχουν υποψήφιοι που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις: 
α) Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο. 
β) Δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης (ΔΜΕ) από ΑΕΙ. 
γ) Συνάφεια ενός των παραπάνω α-β με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του διδακτορικού 
ή δημοσιευμένο και αναγνωρισμένο σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο. 
δ) Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής  στην ειδικότητα της Οινολογίας-
Αμπελουργίας.   
 
Υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων 
8.2. Για τους κατόχους αντίστοιχου ΜΔΕ του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ ή άλλων συναφών Τμημάτων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τις μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις του Τμήματος ισχύουν τα εξής:  
α) Όταν η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ειδίκευση είναι ίδια με την ειδικότητα του διδακτορικού, δεν 
υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης επιπρόσθετων μαθημάτων εκτός εάν η τριμελής συμβουλευτική 
επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. 
β) Όταν η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ειδίκευση είναι διαφορετική από εκείνη της ειδικότητας του 
διδακτορικού, υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης επιπρόσθετων προπτυχιακών (15-20 ECTS) και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων (70-80 ECTS). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δύναται να αποφασίσει 
επιπρόσθετα μαθήματα (Ι. Έντυπο 5 και 6). 
γ) Όταν η μεταπτυχιακή ειδίκευση είναι ίδια με τη διδακτορική ειδίκευση και η προπτυχιακή διαφορετική, 
δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης επιπρόσθετων μαθημάτων, εφόσον ο υποψήφιος έχει λάβει 
προπτυχιακά μαθήματα από την ειδίκευση του διδακτορικού κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του 
σπουδών. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δύναται να αποφασίσει επιπρόσθετα μαθήματα. 
8.3. Για τους κατόχους πτυχίου ή ΜΔΕ από διαφορετικό Τμήμα από αυτό του Τμήματος Γεωπονίας, 
ισχύουν τα εξής: 
α) Όταν το ΜΔΕ έχει συνάφεια με τη διδακτορική ειδίκευση, ο υποψήφιος/α έχει την υποχρέωση να 
παρακολουθήσει επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 20-30 ECTS. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δύναται να αποφασίσει επιπρόσθετα μαθήματα. 
β) Όταν το προπτυχιακό είναι συναφές και το ΜΔΕ διαφορετικό με τη διδακτορική ειδίκευση, ο 
υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς μεταπτυχιακά μαθήματα 70-80 ECTS σχετικά με την 
Ειδίκευση του διδακτορικού. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή δύναται να αποφασίσει επιπρόσθετα 
μαθήματα. 
γ) Εάν το προπτυχιακό και το ΜΔΕ είναι διαφορετικά με την Ειδίκευση του διδακτορικού και υπάρχει 
δημοσιευμένο και αναγνωρισμένο σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο, ο υποψήφιος έχει την 
υποχρέωση να παρακολουθήσει επιτυχώς προπτυχιακά 20-30 ECTS  και μεταπτυχιακά μαθήματα 70-80 
ECTS. 
8.4. Τα προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά μαθήματα των παραπάνω εδαφίων 8.2. και 8.3, που υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι, προτείνονται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή 
παρακολούθησης του υποψηφίου μέσω του Τομέα και εγκρίνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. δια της ΣΕ-ΠΜΣ. Για 
συναφή προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά μαθήματα που έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς οι υποψήφιοι 
κατά προηγούμενες σπουδές τους, απαλλάσσονται (Ι. Έντυπο 6). Στους κατόχους ΜΔΕ (MSC) ενός 
έτους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δε μπορούν να αφαιρεθούν περισσότερες από 40 ECTS.  
8.4.1. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, που είναι κάτοχοι ΜΔΕ ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού, μπορούν να γίνουν 
δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα εδάφια του άρθρου 8. Οι κάτοχοι 
ΜΔΕ Πανεπιστημίου του Εξωτερικού, έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν την ισοτιμία του ΜΔΕ από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.ή ΟΑΤΣΑ ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΟΑΤΣΑ. 
Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να γίνει δεκτός στο ΠΜΣ, εφόσον έχει τα σχετικά 
προσόντα, με την υποχρέωση να προσκομίσει την ισοτιμία του ΜΔΕ εντός εξαμήνου. Επιπρόσθετα, οι 
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υποψήφιοι υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για απόκτηση 
διδακτορικού, προπτυχιακά μαθήματα 50 ΕCΤS.  Από αυτές τις  πιστωτικές μονάδες αφαιρούνται όσες 
μονάδες αντιστοιχούν σε συναφή προπτυχιακά  μαθήματα, που έχουν παρακολουθήσει οι υποψήφιοι κατά τις 
προηγούμενες σπουδές  τους σε ΑΕΙ.  
8.4.2. Πριν τη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής, απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα 
μαθήματα που είχαν οριστεί για το φοιτητή, η αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και το 
πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελληνική γλώσσα για τους αλλοδαπούς φοιτητές. Aπαιτείται επίσης η 
δημοσίευση ή αποδοχή για δημοσίευση μιας (1) τουλάχιστον εργασίας σε έγκυρα Διεθνή περιοδικά, τα οποία 
έχουν συντελεστή απήχησης (impact factor). Η δημοσιευμένη εργασία/ες κατατίθεται στη Συντονιστική 
Επιτροπή μαζί με την αίτηση καθορισμού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής (Ι. Έντυπο 15).  
8.4.3. Όταν ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του και έχει συγγράψει 
τη Διδακτορική του Διατριβή, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή προτείνει προς την ΣΕ-ΠΜΣ μέσω του 
Τομέα τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ ανάλογα με την ιδιότητα των μελών της τριμελούς, για τη συγκρότηση της 
επταμελούς εξεταστικής Επιτροπής (άρθρο 9 παραγρ.4α, Ν.3685/08). Στην επταμελή εξεταστική 
επιτροπή, μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη 
της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ. Από την επταμελή επιτροπή τουλάχιστον 
δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα και τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικοί. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής 
μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ αναγνωρισμένου 
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
8.4.4. Ο φοιτητής υποστηρίζει τη Διδακτορική του διατριβή το νωρίτερο μετά από 2 εβδομάδες από τον 
ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και την παράδοση της διατριβής του στην επταμελή 
εξεταστική επιτροπή και το αργότερο εντός 6 μηνών από το διάστημα αυτό, αλλιώς διαγράφεται μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής και απόφαση της ΓΣΕΣ. Στην εξέταση προεδρεύει ο Διευθυντής 
του Τομέα και απουσίας του ο πρόεδρος της ΕΜΕ.  
8.4.5. Ο υποψήφιος αναπτύσσει επί ημίωρο περίπου τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς 
εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής, είναι δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη 
διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, 
συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίσης στο Πρακτικό Επταμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής (Ι. Έντυπο 8). Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την 
ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά 
την υποστήριξη της διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στην περίπτωση κατά την οποία το 
Πρακτικό απονομής Διδακτορικού τίτλου φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, 
πέμπτο δε μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.  
8.4.6. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: 
Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει  ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου 
της Εξεταστικής Επιτροπής. 
8.4.7. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την επιβλέποντα/ουσα 
και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς επιτροπής.  Υπογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
8.4.8. Διδακτορική Διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική γλώσσα και στην περίπτωση της 
Ειδίκευσης Οινολογίας-Αμπελουργίας στην Αγγλική ή Γαλλική. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του/της ο/η διδάκτωρ διορθώνει το κείμενο της Διδακτορικής 
Διατριβής  σύμφωνα με τις υποδείξεις της επταμελούς Επιτροπής και  καταθέτει ένα διορθωμένο αντίτυπο 
της διδακτορικής διατριβής στην βιβλιοθήκη της Σχολής και τα απαιτούμενα αντίτυπα από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ο Επιβλέπων καθηγητής προσυπογράφει 
το έγγραφο κατάθεσης των αντιγράφων της Διδακτορικής Διατριβής. 
 
Διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος 
8.5. Για την εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε διδακτορικό, ο υποψήφιος  υποβάλει αίτηση 
(Ι. Έντυπο 4) στην οποία προσδιορίζει σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της διατριβής που ενδιαφέρεται 
να εκπονήσει, σύμφωνα με το άρθρο 9 του  Ν.3685/08, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με όλα 
τα απαραίτητα  δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δύο φορές ανά έτος, εντός των μηνών Απριλίου και 
Νοεμβρίου. Κατ’ εξαίρεση προωθούνται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων  που έχουν τα προβλεπόμενα 



12 

 

προσόντα και η αποδοχή τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι απαραίτητη για την έναρξη 
προγραμμάτων που προβλέπουν υποτροφίες  υποψηφίων διδακτόρων (π.χ. ΙΚΥ, ειδικά προγράμματα 
ΥΠΕΠΘ, ΠΕΝΕΔ και άλλων μη δυνάμενων να προβλεφθούν σήμερα προγραμμάτων). 
8.5.1. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά δίδονται, μέσω των Τομέων, στα αρμόδια μέλη ΔΕΠ για την 
υποβολή σχετικής εισήγησης και πρόταση τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 9, 
εδ. 2 του Ν. 3685/2008 (ΙΙ. Οδηγίες 1) Όταν προτείνονται ως μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής ερευνητές 
αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος ή  καθηγητές ΤΕΙ, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή  επιστημονική ή 
ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα θα πρέπει να κατατίθενται βιογραφικά σημειώματα των 
προτεινομένων ερευνητών, μαζί με σχετική εισήγηση, ότι οι συγκεκριμένοι επιστήμονες, έχουν τα προσόντα 
και πληρούν τις προϋποθέσεις  συμμετοχής σε Συμβουλευτικές Επιτροπές.  
8.5.2. Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεων του ορίου ηλικίας, διατηρούν την ιδιότητα του 
μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψηφίων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος 
καθηγητή και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση 
διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν τις θέσεις τους σε κάθε 
είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διοριστεί ως μέλη ΔΕΠ πριν την αποχώρησή τους. Μπορούν να 
παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε Ινστιτούτα δια Βίου Μάθηση.   
8.5.3. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, η ορισθείσα Συμβουλευτική Επιτροπή, με έγγραφό της υπογεγραμμένο 
και από τον υποψήφιο, καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση 
στη Γ.Σ.Ε.Σ. δια της Σ.Ε.-ΠΜΣ μέσω του Τομέα. Ο ορισμός του θέματος θα πρέπει να συνοδεύεται από 
σύντομη έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται: ο στόχος της διατριβής, ενδεικτική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, το επίπεδο της σημερινής επιστημονικής γνώσης στον τομέα της προτεινόμενης διδακτορικής 
διατριβής και τα επιδιωκόμενα πρωτότυπα στοιχεία (ΙΙ. Οδηγίες 2). Το θέμα της διατριβής επιτρέπεται να 
εξειδικευθεί περισσότερο κατά την πορεία της έρευνας. Κάθε  μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει συγχρόνως ως 
κύριος επιβλέπων καθηγητής μέχρι πέντε (5)  υποψηφίους διδάκτορες. 
8.5.4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλουν προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή, έκθεση 
προόδου μέχρι την 15 Ιουνίου κάθε έτους, Έκθεση στην οποία θα αναφέρουν την πρόοδο που έχουν 
πραγματοποιήσει στην ερευνητική προς εργασία κατά το προηγούμενο έτος (ΙΙ. Οδηγίες 3). Η 
Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλει, προς τη ΣΕ-ΠΜΣ μέσω του Τομέα, Ετήσια Έκθεση Προόδου μέχρι τις 30 
Iουνίου κάθε έτους. Στην ετήσια αυτή έκθεση, πρέπει απαραιτήτως η τριμελής Eπιτροπή, να αναφέρει αν 
κρίνει ότι η εργασία είναι ικανοποιητική και πρέπει να συνεχιστεί. Ο Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ελέγχει 
την υποβολή της ετήσιας έκθεση προόδου, η οποία είναι υποχρεωτική. Η μη υποβολή ετήσιων εκθέσεων για 
δύο συνεχή έτη, συνεπάγεται τη διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα μετά από σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΣ.  
8.5.5. Υποψήφιοι διδακτορικού Διπλώματος που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους διαγράφονται 
σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: Ο/Η  υποψήφιος/α ενημερώνεται, μέσω του επιβλέποντα, με 
συστημένη επιστολή υπογεγραμμένη από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ότι επίκειται η 
διαγραφή του και ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός μηνός με τη Συμβουλευτική του/της Επιτροπή. Μετά 
την παρέλευση αυτού του διαστήματος, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας. Η 
διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα γίνεται επίσης μετά από ενυπόγραφο αίτημά του προς τη ΓΣΕΣ (Ι. Έντυπα 
13). 
8.5.6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος είναι δυνατή η 
αντικατάσταση επιβλέποντα καθηγητή ή μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής του διδακτορικού 
διπλώματος με ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απόφαση της ΓΣΕΣ. Η αντικατάσταση του 
επιβλέποντα καθηγητή γίνεται κατά προτίμηση από μέλους της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.  

 
Άρθρο 9 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

9.1 Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δε μπορεί να είναι  μικρότερη από τρία 
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην 
περίπτωση αλλαγής θέματος ορίζεται εκ νέου τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή. Το ανώτατο χρονικό όριο 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατά 
περίπτωση, μπορεί να δίνεται παράταση ή αναστολή για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής. Η πάροδος του χρόνου 
παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση 
του  θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
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Άρθρο 10 
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

 
10.1. Η καθομολόγηση των Διδακτόρων γίνεται τρεις (3) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε ειδική τελετή 
ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Γεωπονίας. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων 
διδακτόρων, μπορεί να δοθεί σε αυτούς/ές βεβαίωση για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Για 
όσους /όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και 
της συνείδησής τους. 
10.2. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Κοσμήτορα τον/την 
Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

 
Άρθρο 11 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ/ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

11.1 Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, ο/η μεταπτυχιακός 
φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις 
απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 
εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης  καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης –δημοσιευμένης ή μη – χωρίς 
τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της 
ιδίου/ας υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για 
διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 
επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας,  η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας. 

 
Άρθρο 12 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

12.1. Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, αξιολογείται ως 
προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών 
υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση 
επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης. 

 
Άρθρο 13 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
 
13.1. Η κάθε ειδίκευση αποφασίζει τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων του ΠΜΣ σύμφωνα με το Παράρτημα 
Α’  

Άρθρο 14 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ 

 
14.1. Πλήρης κατάλογος των μαθημάτων όλων των ειδικεύσεων παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β’. 
14.2.   Υποχρεωτικά μαθήματα. 
Τα μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για τους/τις φοιτητές/τριες των αντίστοιχων ειδικεύσεων 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ’. 



14 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

 
 

1. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

 
 

35 
 
 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, 
ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το 
ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το 
ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

45% 
 

Υποψήφιοι που θα δηλώνουν την υποειδίκευση Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας 
θα εξετάζονται στα μαθήματα α) Μελισσοκομία, β) Εντομολογία και γ) 
Βιοχημεία. 
Υποψήφιοι που δηλώνουν την υποειδίκευση Οπωροκηπευτικών θα 
εξετάζονται στα μαθήματα α) Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, β) Ανατομία-
Μορφολογία και γ) Βιοχημεία. 
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι 
το 6.0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 

Κατοχή  ΜΔΕ (3 %) 
Κατοχή 2ου Πτυχίου (2%) 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3) (1 %) 
Συνάφεια (4%) 

Συνέντευξη 10 
Δημοσιευμένες εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εμπειρία, 
ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στα Αγγλικά ανεξάρτητα από την 
κατοχή πτυχίου επάρκειας. 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών 
Τμημάτων: 8 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ:  6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 
Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό του βαθμού (μέσος όρος 
τριών μαθημάτων) των εξετάσεων.  
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2. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

20 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, 
ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το 
ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το 
ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

60 

Υποψήφιοι που θα εξετάζονται στα μαθήματα  
α) Οικολογία 
β) Εδαφολογία 
γ) Βιομετρία 
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι 
το 6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 

Κατοχή  ΜΔΕ (3 %) 
Κατοχή 2ου Πτυχίου (2%) 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3) (1 %) 
Συνάφεια (4%) 

Συνέντευξη 10 
Δημοσιευμένες εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εμπειρία, 
ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά.  

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στα Αγγλικά ανεξάρτητα από την 
κατοχή πτυχίου επάρκειας. 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη γεωπονικών 
Τμημάτων: 8 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 
Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό του βαθμού (μέσος όρος 
τριών μαθημάτων) των εξετάσεων. 
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3. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

40 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, 
ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το 
ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το 
ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

 
50 

Υποψήφιοι θα εξετάζονται σε δύο από τα ακόλουθα τρία μαθήματα του 
Τομέα μας:  
Χημεία Τροφίμων,  
Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων και  
Μικροβιολογία Τροφίμων. 
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι 
το 6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

5 

Κατοχή  ΜΔΕ  
Κατοχή 2ου Πτυχίου  
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3)  
Δημοσιευμένες εργασίες,  
Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες 

Συνέντευξη 5 Εμπειρία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά.  

Ξένη γλώσσα Ε/Α 

Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα 
από την κατοχή πτυχίου επάρκειας για την ειδίκευση Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων. Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν 
αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη γεωπονικών 
Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 
Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό του βαθμού (μέσος όρος 
τριών μαθημάτων) των εξετάσεων. 
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4. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 
 

Βαθμός 
εξέτασης 

- 
Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ της ειδίκευσης δε θα δίνουν εξετάσεις. 

Βαθμός 
συνάφειας 

35 
Βλ. διευκρινήσεις παρακάτω 

Συνέντευξη 10 
Δημοσιευμένες εργασίες, παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες, εμπειρία, 
ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά.  

Ξένη γλώσσα Ε/Α 

Όσοι έχουν πτυχίο Proficiency απαλλάσσονται της εξέτασης στην Αγγλική 
γλώσσα. Οι υπόλοιποι εξετάζονται κανονικά. 
 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0.6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών 
Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
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5. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ 
και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

- 
Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ της ειδίκευσης δε θα δίνουν εξετάσεις 

Συνάφεια 
σπουδών 

30 
Βλ. διευκρινήσεις παρακάτω 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 

Κατοχή  συναφούς ΜΔΕ (3 %) ή αποδεδειγμένη διετής εμπειρία (4 %) 
Κατοχή 2ου συναφούς Πτυχίου (2%) 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (1 %) 

Συνέντευξη 5  

Ξένη 
γλώσσα 

Ε/Α 
Όσοι έχουν πτυχίο Proficiency απαλλάσσονται της εξέτασης στην Αγγλική 
γλώσσα. Οι υπόλοιποι εξετάζονται κανονικά 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών 
Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ:  6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
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6. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΑΓΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ  ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

40 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται να 
αναγνωρίσουν, μέσω του ΔΟΑΤΑΠ, την ισοτιμία και αντιστοιχία του 
τίτλου, λαμβάνεται  υπόψη ο βαθμός πτυχίου, που αποδόθηκε από το 
ΔΟΑΤΑΠ. 
 

Βαθμός 
εξέτασης 

50 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με εξετάσεις σε τρία από τα 
τέσσερα μαθήματα 
Γενετική, 
Βιομετρία, 
Φυσιολογία και 
Γεωργία. 
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά 
είναι το 6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

6 

Κατοχή  ΜΔΕ 
Κατοχή 2ου Πτυχίου 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3) 
Δημοσιευμένες εργασίες 
Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες 

Συνέντευξη 4 Εμπειρία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην Αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από 
την κατοχή πτυχίου επάρκειας. 
Όσοι αποτυγχάνουν στην αγγλική γλώσσα δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 
Συνάφεια σπουδών 
 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 7. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη γεωπονικών 
Τμημάτων: 8 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 
Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό (40%) του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό (50%) του 
βαθμού (μέσος όρος τριών μαθημάτων) των εξετάσεων.  
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7. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

45 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, 
ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το 
ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το 
ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

 
45 

Υποψήφιοι θα εξετάζονται στα παρακάτω τρία μαθήματα: 
Οργανική χημεία, 
Οινολογία και 
Αμπελουργία. 
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι 
το 6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

5 

Κατοχή  ΜΔΕ 
Κατοχή 2ου Πτυχίου 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3) 
Δημοσιευμένες εργασίες, 
Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες 

Συνέντευξη 5 Εμπειρία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 

Οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα εκτός και 
αν είναι κάτοχοι πτυχίων Proficiency ή Sorbonne ή του κρατικού πτυχίου 
γλωσσομάθειας επιπέδου Β΄ ή άλλου τίτλου αντίστοιχου του επιπέδου Β’ στις 
δύο προαναφερόμενες γλώσσες. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
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8. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

40 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, 
ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο Μ.Ο. του βαθμού πτυχίου τους από το 
ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθημάτων από το 
ελληνικό ΑΕΙ. 

Βαθμός 
εξέτασης 

50 

Υποψήφιοι θα εξετάζονται στα μαθήματα: 
α) Εντομολογία 
β) Φυτοπαθολογία 
γ) Γεωργικά Φάρμακα 
Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός εξέτασης για κάθε μάθημα ξεχωριστά είναι 
το 6,0. 

Πρόσθετα 
προσόντα 

5 

Κατοχή  ΜΔΕ (10 %) 
Κατοχή 2ου Πτυχίου (20%) 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3) (10 %) 
Συνάφεια (όπως ισχύει) (20%) 
Δημοσιευμένες εργασίες (20%) 
Παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες (10%) 
Εμπειρία (10%), 

Συνέντευξη 5 
Ενδιαφέρον για το Επιστημονικό αντικείμενο της ειδίκευσης, προσωπικότητα 
κ.ά. 

Ξένη γλώσσα Ε/Α 
Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στα Αγγλικά ανεξάρτητα από την 
κατοχή πτυχίου επάρκειας 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Όπως περιγράφεται στο παρακάτω 
πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα 
σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο 
αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών 
Τμημάτων: 8 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 6. Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την 
επιλεγόμενη ειδίκευση και 0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της 
επιλεγόμενης ειδίκευσης. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΑΤΕΙ: 7 
 
Σημείωση: 
Ο βαθμός συνάφειας επηρεάζει το ποσοστό (40%) του βαθμού πτυχίου και όχι το ποσοστό (50%) του 
βαθμού (μέσος όρος τριών μαθημάτων) των εξετάσεων.  
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9. EΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 

βαθμού  % 
Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός 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. 

Βαθμός 
εξέτασης 

-- 
Οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ της ειδίκευσης δε θα δίνουν εξετάσεις 

Συνάφεια 
σπουδών 

30 
Βλ. διευκρινήσεις παρακάτω 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 

Κατοχή  ΜΔΕ (3 %) 
Κατοχή 2ου Πτυχίου (3%) 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3) (2 %) 
Δημοσιευμένες εργασίες (2%) 

Συνέντευξη 5 Εμπειρία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα κ.ά. 
Ξένη 

γλώσσα 
Ε/Α 

Όλοι οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα ανεξάρτητα από 
την κατοχή πτυχίου επάρκειας. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Γεωπονικών Τμημάτων - Σχολών όλων των κατευθύνσεων: 10 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων ή Σχολών: Βαθμός συνάφειας: 7 
Πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων – Σχολών : 9 
Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ: 7 
Πτυχιούχους ΑΤΕΙ  με Γεωπονικές & Οικονομικές κατευθύνσεις: Μέγιστος 8 
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10. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Κριτήρια 
Βαρύτητα 
βαθμού % 

Διευκρινήσεις 

Βαθμός 
πτυχίου 

55 

Για τους πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του 
ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό Πανεπιστήμιο, ως 
βαθμός 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. 

Συνάφεια 
σπουδών 

30 
Βλ. διευκρινήσεις παρακάτω 

Πρόσθετα 
προσόντα 

10 

Κατοχή  συναφούς ΜΔΕ (3 %) ή αποδεδειγμένη διετής εμπειρία (4%) 
Κατοχή 2ου συναφούς Πτυχίου (2%) 
Πιστοποιημένη γνώση σε επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency άλλης ξένης 
γλώσσας πέραν της εξεταζόμενης (Άρθρο 7, εδάφιο 7.1.3) (1 %) 

Συνέντευξη 5  

Ξένη γλώσσα Ε/Α 

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου Proficiency ή άλλου αντίστοιχου του 
Proficiency πτυχίου απαλλάσσονται της εξέτασης στην Αγγλική γλώσσα. Οι 
υπόλοιποι εξετάζονται κανονικά. 
Όσοι αποτυγχάνουν στην εξέταση της Αγγλικής γλώσσας δεν αξιολογούνται 
περαιτέρω. 

 
Η βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα γίνεται σε κλίμακα 0-10 και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου.  
 
Συνάφεια σπουδών 
Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ και άλλων συναφών Τμημάτων: Ισχύουν οι συνάφειες που 
περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα. 
Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων: Βαθμός συνάφειας: 7. 
Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 
0.6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. 
Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους μη Γεωπονικών Τμημάτων: 9 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ. Βαθμός συνάφειας: 6. 
Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0,2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με την επιλεγόμενη ειδίκευση και 
0,6 μονάδες για τη διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο της επιλεγόμενης ειδίκευσης. 
Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους ΤΕΙ: 7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

1. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ   «Αγροτική Οικονομία» (AON)  

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 

ECTS 

ΑΟΝ 701 Οικονομική Ανάλυση       Α 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια επιλέγει 2 μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΑΟΝ 703 Οικονομική Διάθεσης Αγρ. Προϊόντων  Α 3 Ε 10 

ΑΟΝ 706 
Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών και 
Συνεταιρισμών 

Α 3 Ε 10 

ΑΟΝ 707 
Ειδικά μαθήματα Αγροτικής 
Κοινωνιολογίας 

A 3 Ε 10 

ΑΟΝ 709 Μεθοδολογία Έρευνας Α 3 Ε 10 

                                           ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ                                                                    30 

ΑΟΝ 702 Οικονομική  Γεωργικής  Παραγωγής  Β 3 Υ 10 
Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει 2 μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 

αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΑΟΝ 704 
Αγροτική Πολιτική και Πολιτική Διεθνών 
Οργανισμών 

B 3 Ε 10 

ΑΟΝ 708 Γεωργικές Εφαρμογές Β 3 Ε 10 

ΑΟΝ 712 
Προχωρημένες  Μέθοδοι  Ποσοτικής 
Ανάλυσης και Νέες Τεχνολογίες 
Πληροφορικής – Ποσοτικές Μέθοδοι   

B 3 Ε 10 

ΑΟΝ 713 
Συμπεριφορά Καταναλωτή και 
Διαφήμιση Αγροτικών Προϊόντων 

B 3 Ε 10 

ΑΟΝ 716 Κοινωνία και Τρόφιμα Β 3 Ε 10 

ΑΟΝ 718 
Management Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων 

Β 3 Ε 10 

ΑΟΝ 715 
Γεωργική Εκπαίδευση & Κοινωνιολογία 
της Εκπαίδευσης 

Β 3 Ε 10 

                                           ΣΥΝΟΛΟ B΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ                                                                30 
 

ΑΟΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος 
της Μεταπτυχιακής Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει 2 μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS)  

ΑΟΝ 710 
Γεωργική Οικονομική Ανάπτυξη και 
Συγκριτική Γεωργική Οικονομία 

Γ 3 Ε 10 

ΑΟΝ 711 
Οικονομική γεωργικών πόρων και 
περιβάλλοντος 

Γ 3 Ε 10 

ΑΟΝ 714 
Ειδικά θέματα Marketing και Διεθν. 
Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων 

Γ 3 Ε 10 

ΑΟΝ 717 
Ειδικά θέματα Οικονομικής και 
Εμπορίας Αγρ. Προϊόντων φιλικών προς 
το περιβάλλον    

Γ 3 Ε 10 

                                            ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ                                                                   30 
 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ      30 

                                                          ΣΥΝΟΛΟ                                                                         120 
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2. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Γενετική Βελτίωση Φυτών, Αγροκομία και Ζιζανιολογία» (ΒΑΖ)  
 

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 

ECTS 

BAZN 701 Βιομετρία Α 3 Υ 10 

ΒΑΖΝ 708 
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία 
Φυτού   

Α 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει ένα μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (10 ECTS) 

ΒΑΖΝ 702 Κυτταρογενετική και Εξέλιξη Α 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 710 Προχωρημένη Βιοχημεία  Α 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 711 Ενόργανη Ανάλυση    Α 3 Ε 10 
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΒΑΖΝ 703 
Εφαρμογές της Σύγχρονης 
Γονιδιωματικής Τεχνολογίας στη 
Γενετική και Βελτίωση Φυτών  

Β 3 Υ 10 

ΒΑΖΝ 705 Βελτίωση Φυτών  Ι   Β 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια επιλέγει ένα μαθήματα από τα παρακάτω  ή από άλλη ειδίκευση συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου (10 ECTS) 

 

ΒΑΖΝ 722 Μοριακή Βελτίωση Β 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 714 Ειδικά Θέματα    Β 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 715 
Ολοκληρωμένη Παραγωγή 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας   

Β 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 721 
Δευτερογενείς μεταβολίτες: 
Βιοσυνθετικές οδοί και 
βιολογικός ρόλος 

Β 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΒΑΖΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της  Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  δύο μαθήματα από τα παρακάτω  ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  
γνωστικού αντικειμένου (2Χ 10=20 ECTS) 

 

ΒΑΖΝ 713 
Φυσιολογία Φυτών σε Αβιοτικές 
Καταπονήσεις   

Γ 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 709 
Φυσιολογία και Βιοχημεία της 
Δράσης των ζιζανιοκτόνων   

Γ 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 717 
Χρήση Εισροών στα Φυτά 
Μεγάλης Καλλιέργειας 

Γ 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 712 
Ειδική Βελτίωση 
Οπωροκηπευτικών   

Γ 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 706 Βελτίωση Φυτών  ΙΙ  Γ 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 716 Φυτικοί Γενετικοί Πόροι   Γ 3 Ε 10 

ΒΑΖΝ 704 
Ποσοτική Γενετική και Γενετική 
Πληθυσμών  

Γ 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
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3. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων (ΜΥ)» με δύο υποειδικεύσεις: α) 
Γεωργικής Μηχανικής και β) Υδατικών Πόρων 

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 

ECTS 

Υποειδίκευση «Γεωργικής Μηχανικής» 

ΜΥΝ 710 
Σχεδιασμός Συστημάτων 
Αξιοποίησης των Εναλλακτικών 
Πηγών Ενέργειας στη Γεωργία 

Α 4 Υ 10 

ΜΥΝ 730 
Επεξεργασία Σημάτων και 
Δεδομένων 

Α 4 Υ 10 

ΜΥΝ 707 
 

Έλεγχος-Ρύθμιση Περιβάλλοντος 
Κτηνοτροφικών Κατασκευών και 
Θερμοκηπίων 

Α 4 Υ 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (3Χ 10=30 ECTS) 

ΜΥΝ 703 
Ανάλυση Γεωργικών Μηχανών 
και Μηχανημάτων 

Β 4 Ε 10 

ΜΥΝ 706 
Σχεδιασμός Αγροτικών 
Κατασκευών και Θερμοκηπίων 

Β 4 Ε 10 

ΜΥΝ 708 
Εξοπλισμός Αγροτικών 
Εγκαταστάσεων 

Β 4 Ε 10 

ΜΥΝ 709 
Διαχείριση Λυμάτων- Προστασία 
Περιβάλλοντος 

Β 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΜΥΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Διατριβής 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  δύο  μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ20 ECTS) 

ΜΥΝ 712 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
και Βελτιστοποίησης Διαχείρισης 
Γεωργικών Μηχανημάτων και 
Εκμεταλλεύσεων 

Γ 4 Ε 10 

ΜΥΝ 711 
Ερευνητική μεθοδολογία στη 
Γεωργική Μηχανική 

Γ 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία  Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 

Υποειδίκευση «Υδατικών Πόρων» 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  ένα  μάθημα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ20 ECTS) 

ΜΥΝ 717 
Σύγχρονες Μεθοδολογίες 
Αρδεύσεων 

Α 4 Υ 10 

ΜΥΝ 726 Διαχείριση Υδατικών Πόρων Α 4 Υ 10 

ΜΥΝ 718 
Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης 
Φυσικών Προβλημάτων   

Α 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 
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ΜΥΝ 732 
Υδραυλική μη Μόνιμων Ροών σε 
Κλειστούς και Ανοικτούς 
Αγωγούς 

Β 4 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  δύο μαθήματα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (10Χ2=20 ECTS) 

ΜΥΝ 733 
Στοχαστική Υδρολογία και 
Υδροπληροφορική   

Β 4 Ε 10 

ΜΥΝ 721 
Προχωρημένη Υδραυλική 
Υπογείων Υδάτων 

Β 4 Ε 10 

ΜΥΝ 736 Εγγειοβελτιωτικά  Έργα   Β 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΜΥΝ 723 
Σύγχρονες Μεθοδολογίες 
Στραγγίσεων 

Γ 4 Υ 10 

ΜΥΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  ένα μάθημα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (10 ECTS) 

ΜΥΝ 724 
Ρύπανση Υδάτων και Προστασία 
Περιβάλλοντος     

Γ 4 Ε 10 

ΜΥΝ 735 
Σχεδιασμός και Προσομοίωση 
Αρδευτικών και Στραγγιστικών 
Δικτύων 

Γ 4 Ε 10 

                                  ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ        30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ       30 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ                                                                       120 
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4. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ   «Εδαφολογία και Διαχείριση Εδαφικών πόρων» (ΕΔ) 

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 
ECTS 

ΕΔΝ 703 
Προχωρημένα  Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών  

Α 4 Υ 10 

ΕΔΝ 706 
Υποβάθμιση-Ερημοποίηση και 
Προστασία Εδαφικών Πόρων   

Α 4 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  ένα μάθημα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (10 ECTS) 

ΕΔΝ 715 Διάβρωση Εδαφών  Α 4 Ε 10 

ΕΔΝ 705 
Διεργασίες Εδαφογένεσης και 
Συστήματα Ταξινόμησης 
Εδαφών    

Α 4 Ε 10 

ΕΔΝ 707 
Ρύπανση και Αποκατάσταση 
Εδαφικών Πόρων   

Α 4 Ε 10 

ΕΔΝ 709 
Σχέσεις Φυτού και Εδαφικού 
Περιβάλλοντος    

Α 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ  30 

ΕΔΝ 702 
Προχωρημένη Φυσική του 
Εδάφους   

Β 4 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  δύο μαθήματα   από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΕΔΝ 717 
Φυσική Ανάλυση του 
Εδάφους   

Β 4 Ε 10 

EΔΝ 719 
Προχωρημένη 
Τηλεπισκόπηση   

Β 4 Ε 10 

ΕΔΝ 720 
Φυσικοχημική Προσέγγιση 
της Γονιμότητας των Εδαφών  

Β 4 Ε 10 

ΕΔΝ 710 
Μικροβιολογία και Βιοχημεία 
του Εδαφικού Περιβάλλοντος     

Β 3 Ε 10 

ΕΔΝ 711 
Χημική Ανάλυση Εδαφών, 
Νερών και Φυτικών Ιστών     

Β 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ  30 

ΕΔΝ 701 
Προχωρημένη Χημεία 
Εδάφους   

Γ 4 Υ 10 

ΕΔΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

ΕΔΝ 712 Ποιότητα Εδαφικών Πόρων    Γ 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
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5.   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής» (ΖΠ) 

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 
ECTS 

ΖΠΝ 705 
Ενεργειακός Μεταβολισμός 
Αγροτικών Ζώων     

Α 4 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει  δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΖΠΝ 704 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Διατροφής Μηρυκαστικών    

Α 4 Ε 10 

ΖΠΝ 717 
Εξειδικευμένα Μαθήματα 
Λιβαδοπονίας 

Α 4 Ε 10 

ΖΠΝ 719 Ειδικά Μαθήματα Βιομετρίας   Α 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΖΠΝ 701 
Γενετική Αξιολόγηση και 
Σχήματα Γενετικής 
Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων  

Β 4 Υ 10 

ΖΠΝ709 

Εφαρμογές της 
Βιοτεχνολογίας στην 
Αναπαραγωγή των 
Αγροτικών Ζώων  

Β 4 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει ένα μάθημα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (10 ECTS) 

ΖΠΝ706 
Προχωρημένα  Μαθήματα 
Διατροφής Μονογαστρικών   

Β 4 Ε 10 

ΖΠΝ710 

Έλεγχος της 
Αναπαραγωγικής 
Λειτουργίας των Αγροτικών 
Ζώων    

Β 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΖΠΝ  
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΖΠΝ 702 
Συστήματα Εκτροφής 
Αγροτικών Ζώων  

Γ 3 Ε 10 

ΖΠΝ 703 
Φυσιολογία Εκκρίσεως 
Γάλακτος και Μηχανική 
Άμελξη στα Αγροτικά Ζώα   

Γ 4 Ε 10 

ΖΠΝ 718 

Εφαρμογές της Γενετικής 
και της Βιοτεχνολογίας στην 
Αλιεία και τις 
Υδατοκαλλιέργειες    

Γ 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 
 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
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6. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Επιστήμη Οπωροκηπευτικών» (ΕΟ) με δύο υποειδικεύσεις: 
 α) Οπωροκηπευτικών  και β) Μελισσοκομίας 

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 
ECTS 

Υποειδίκευση «Οπωροκηπευτικά» 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (3Χ10=30 ECTS) 

ΕΟΝ 701 Ιστοκαλλιέργεια    Α 3 Ε 10 

ΕΟΝ 705 
Μεθοδολογία Χημικών 
Αναλύσεων στα 
Οπωροκηπευτικά    

Α 3 Ε 10 

ΕΟΝ 711 
Τεχνολογία των Προϊόντων 
της Μέλισσας   

Α 5 Ε 10 

ΕΟΝ 718 
Καταπόνηση Φυτών σε 
Έλλειψη  - Περίσσεια Ανορ. 
Στοιχείων   

Α 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΕΟΝ 702 Φυσιολογία Θρέψης Φυτών   Β 3 Υ 10 

ΕΟΝ 703 
Φυσιολογία Αύξησης και 
Ανάπτυξης  Φυτών     

Β 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει ένα μάθημα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (10 ECTS) 

ΕΟΝ 707 
Φυσιολογία Υδατικών 
Σχέσεων Φυτών   

Β 3 Ε 10 

ΕΟΝ 710 Οικολογία Επικονίασης    Β 5 Ε 10 

ΕΟΝ 712 
Ολοκληρωμένη και Βιολογική 
Παραγωγή 
Οπωροκηπευτικών    

Β 3 Ε 10 

ΕΟΝ 722 
Ειδικά Θέματα 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού    

Β 3 Ε 10 

ΕΟΝ 724 Βιολογική Μελισσοκομία    Β 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΕΟΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΕΟΝ 704 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία    Γ 3 Ε 10 

ΕΟΝ 709 
Γενετική Βελτίωση της 
Μέλισσας   

Γ 5 Ε 10 

ΕΟΝ 713 
Φυσιολογία Λαχανοκομικών 
Φυτών   

Γ 3 Ε 10 

ΕΟΝ 721 Φυσιολογία Βιορυθμιστών   Γ 3 Ε 10 

ΕΟΝ 723 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Πολλαπλασιασμού 
Οπωροκηπευτικών   

Γ 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 
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 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ  120 

Υποειδίκευση «Μελισσοκομία» 

ΕΟΝ 711 
Τεχνολογία των Προϊόντων 
της Μέλισσας   

Α 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΕΟΝ 701 Ιστοκαλλιέργεια      Α 3 Ε 10 

ΕΟΝ 705 
Μεθοδολογία Χημικών 
Αναλύσεων στα 
Οπωροκηπευτικά    

Α 3 Ε 10 

ΕΟΝ 718 
Καταπόνηση Φυτών σε 
Έλλειψη  - Περίσσεια Ανορ. 
Στοιχείων   

Α 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΕΟΝ 724 Βιολογική Μελισσοκομία    Β 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  ς επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΕΟΝ 707 
Φυσιολογία Υδατικών 
Σχέσεων Φυτών   

Β 3 Ε 10 

ΕΟΝ 710 Οικολογία Επικονίασης    Β 5 Ε 10 

ΕΟΝ 702 Φυσιολογία Θρέψης Φυτών   Β 3 Ε 10 

ΕΟΝ 703 
Φυσιολογία Αύξησης και 
Ανάπτυξης  Φυτών     

Β 3 Ε 10 

ΕΟΝ 712 
Ολοκληρωμένη και Βιολογική 
Παραγωγή 
Οπωροκηπευτικών    

Β 3 Ε 10 

ΕΟΝ 722 
Ειδικά Θέματα 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού    

Β 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΕΟΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΕΟΝ 704 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία    Γ 3 Ε 10 

ΕΟΝ 709 
Γενετική Βελτίωση της 
Μέλισσας   

Γ 5 Ε 10 

ΕΟΝ 713 
Φυσιολογία Λαχανοκομικών 
Φυτών   

Γ 3 Ε 10 

ΕΟΝ 721 Φυσιολογία Βιορυθμιστών   Γ 3 Ε 10 

ΕΟΝ 723 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Πολλαπλασιασμού 
Οπωροκηπευτικών   

Γ 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
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7. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» 

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΩΡΕΣ 
ΔΙΔ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 

ECTS 

BAZN 701 Βιομετρία       Α 3 Υ 10 

ΤΧΝ 701 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Χημείας και Βιοχημείας 
Τροφίμων     

Α 3 Υ 10 

ΤΧΝ 703 
Προχωρημένα  Μαθήματα 
Μικροβιολογίας  Τροφίμων    

Α 3 Υ 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΤΧΝ 704 
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 
και Σχημάτων Επεξεργασίας    

Β 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια   επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω  ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΤΧΝ 702 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Φυσικοχημείας Τροφίμων    

Β 3 Ε 10 

ΤΧΝ 705 
Νέες Τεχνολογίες στην 
Επεξεργασία Φρούτων και 
Λαχανικών     

Β 3 Ε 10 

ΤΧΝ 706 
Ενόργανη Ανάλυση 
Τροφίμων   

Β 5 Ε 10 

ΤΧΝ 707 

Προχωρημένα Μαθήματα 
Διασφάλισης Ποιότητας: 
Ποσοτική Μικροβιολογία και 
Ανάλυση Επικινδυνότητας    

B 3 Ε 10 

ΤΧΝ 710 
Προσδιορισμός Απαιτήσεων 
Συσκευασίας και Διάρκειας 
Ζωής των Τροφίμων    

Β 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΤΧΝ  
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της  Μεταπτυχιακής 
Εργασίας   

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια   επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΤΧΝ 717 Σεμινάρια  Γ 3 Ε 10 

ΤΧΝ 708 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Βιοτεχνολογίας    

Γ 3 Ε 10 

ΤΧΝ 712 
Εξελίξεις στην Επιστήμη της 
Διατροφής 

Γ 3 Ε 10 

ΤΧΝ 709 Ειδικά Θέματα    Γ 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟΓ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
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8.  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Επιστήμες Φυτοπροστασίας» (ΕΦ)  

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 
ECTS 

ΕΦΝ 710 
Προχωρημένα  Μαθήματα 
Παθογένεσης 

Α 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει δύο μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (2Χ10=20 ECTS) 

ΕΦΝ 701 Οικολογία Εντόμων Α 3 Ε 10 

ΕΦΝ 707 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Βιοχημείας και Τοξικολογίας 
Γεωργικών Φαρμάκων  

Α 3 Ε 10 

ΕΦΝ 709 Ειδικά Θέματα Εντομολογίας Α 3 Ε 10 

ΕΦΝ 716 Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας Α 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει τρία μαθήματα από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου (3Χ10=30 ECTS) 

ΕΦΝ 703 Συμπεριφορά Εντόμων  Β 3 Ε 10 

ΕΦΝ 708 
Οικολογία Γεωργικών 
Φαρμάκων και Επιπτώσεις στο 
Περιβάλλον    

Β 3 Ε 10 

ΕΦΝ 711 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Μυκητολογίας και Διάγνωσης 
Ασθενειών  

Β 3 Ε 10 

ΕΦΝ 712 
Προχωρημένα Μαθήματα  
Ιολογίας     

Β 3 Ε 10 

ΕΦΝ 704 
Μηχανισμοί Αντοχής των 
Φυτών στα Έντομα    

Β 3 Ε 10 

ΕΦΝ 719 
Ρύπανση Περιβάλλοντος από 
Γεωργικά Φάρμακα και Μέτρα 
Προστασίας   

Β 3 Ε 10 

ΕΦΝ 715 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Χημείας Γεωργικών Φαρμάκων     

Β 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΕΦΝ 706 
Μέθοδοι και Μέσα 
Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης 
Εντόμων     

Γ 3 Υ 10 

ΕΦΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει ένα μάθημα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου 10 ECTS 

ΕΦΝ 714 
Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης 
Γεωργικών Φαρμάκων       

Γ 5 Ε 10 

ΕΦΝ 702 Έντομα ως Φορείς Ασθενειών      Γ 3 Ε 10 

ΕΦΝ 705 
Προχωρημένα  Μαθήματα 
Ακαρολογίας 

Γ 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
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ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 
ECTS 

BAZN 701 Βιομετρία       Α 3 Υ 10 

ΟΚΝ 701 Προχωρημένη Οικολογία    Α 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει ένα μάθημα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου 10 ECTS 

ΟΚΝ 706 
Οργανική Γεωργία & Άλλες 
Μορφές Εναλλακτικής 
Γεωργίας    

Α 3 Ε 10 

ΟΚΝ 705 Οικοτοξικολογία Α 3 Ε 10 

ΕΦΝ 701 Οικολογία Εντόμων   Α 3 Ε 10 

EΔΝ 719 Προχωρημένη Τηλεπισκόπηση   Α 4 Ε 10 

ΕΔΝ 706 
Υποβάθμιση-Ερημοποίηση και 
Προστασία Εδαφικών Πόρων   

Α 4 Ε 10 

ΕΔΝ 703 
Προχωρημένα  Γεωγραφικά 
Συστήματα  Πληροφοριών  

Α 4 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΟΚΝ 709 Ειδικά Θέματα      Β 3 Υ 10 

ΟΚΝ 710 Σεμινάρια     Β 3 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια  επιλέγει ένα μάθημα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου 10 ECTS 

ΟΚΝ 707 
Αρχές Διαχείρισης και 
Εκπόνησης Διαχειριστικών 
Σχεδίων   

Β 3 Ε 10 

ΕΔΝ 711 
Χημική Ανάλυση Εδαφών, 
Νερών και Φυτικών Ιστών     

Β 4 Ε 10 

ΕΔΝ 710 
Μικροβιολογία και Βιοχημεία 
του Εδαφικού Περιβάλλοντος     

Β 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΟΚΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας 

Γ 5 Υ 10 

Ο/Η φοιτητής/τρια επιλέγει δύο μαθήματα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου 10 ECTS 

ΕΔΝ 712 Ποιότητα Εδαφικών Πόρων    Γ 4 Ε 10 

ΕΔΝ 709 
Σχέσεις Φυτού και Εδαφικού 
Περιβάλλοντος    

Γ 4 Ε 10 

ΟΚΝ 708 
Χρήση Φυτών στην 
Αρχιτεκτονική Τοπίου     

Γ 3 Ε 10 

ΟΚΝ 702 Οικολογία Φυτών     Γ 3 Ε 10 

ΟΚΝ 703 
Οικολογία Οργανισμών 
Εδάφους   

Γ 3 Ε 10 
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ΟΚΝ 704 Οικολογία Υγροτόπων    Γ 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
10. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ   «Οινολογία – Αμπελουργία»  (ΟΑ)  

ΚΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 
ECTS 

ΟΑΝ 702 Φυσιολογία της Αμπέλου   Α 3 Υ 10 

ΟΑΝ 706 

Μικροβιολογία Οίνου. 
Ζυμώσεις. Ασθένειες Οίνου 
&  Προζυμωτικές 
Διεξεργασίες και 
Οινοποιήσεις    

Α 4 Υ 10 

ΟΑΝ 703 
Δομή και σύνθεση 
σταφυλής. Χημεία 
Γλεύκους & Οίνου   

Α 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΟΑΝ 705 
Προχωρημένα Μαθήματα 
Αμπελουργίας   

Β 3 Υ 10 

ΟΑΝ 709 
Μεταζυμωτικές διεργασίες 
και Παλαίωση Οίνου    

Β 4 Υ 10 

ΟΑΝ 711 
Φυσικό Περιβάλλον της 
Αμπέλου    

Β 2 Υ 10 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΟΑΝ 704 

Ανάλυση και Έλεγχος 
Γλεύκους και Οίνου-
Οργανοληπτική Εξέταση 
Οίνου και Αποσταγμάτων    

Γ 4 Υ 10 

ΟΑΝ 
Ερευνητική Προσέγγιση του 
Θέματος της 
Μεταπτυχιακής Εργασίας  

Γ 5 Υ 10 

φοιτητής/τρια  επιλέγει δύο μαθήματα  από τα παρακάτω ή από άλλη ειδίκευση συναφούς  γνωστικού 
αντικειμένου 10 ECTS 

ΟΑΝ 712 Παθολογία της Αμπέλου   Γ 3 Ε 10 

ΟΑΝ 714 
Τεχνολογία Αποσταγμάτων 
και Άλλων Αμπελοοινικών 
Προϊόντων   

Γ 3 Ε 10 

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

 Μεταπτυχιακή Εργασία Δ  Υ 30 

ΣΥΝΟΛΟ  120 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
Τα παρακάτω μαθήματα προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων του Παραρτήματος Β’ και είναι 
υποχρεωτικά για τους/τις φοιτητές/τριες των αντιστοίχων ειδικεύσεων 
Ειδίκευση Αγροτικής Οικονομίας 

ΑΟΝ 701 – Οικονομική Ανάλυση 
ΑΟΝ 702 – Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής 

 
Ειδίκευση Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας 

ΒΑΖΝ 710 – Βιομετρία 
ΒΑΖΝ 703 -  Εφαρμογές της σύγχρονης γονιδιωματικής τεχνολογίας στη γενετική και βελτίωση των 

φυτών 
ΒΑΖΝ 705 – Βελτίωση Φυτών 
ΒΑΖΝ 708 – Εφαρμοσμένη φυσιολογία φυτού 

 
Ειδίκευση Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων 

Α) Υποειδίκευση Γεωργικής Μηχανικής 
ΜΥΝ 707 – Έλεγχος – ρύθμιση περιβάλλοντος κτηνοτροφικών κατασκευών και θερμοκηπίων 
ΜΥΝ 710 – Σχεδιασμός συστημάτων αξιοποίησης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στη γεωργία 
ΜΥΝ 730 – Επεξεργασία σημάτων και δεδομένων 

Β) Υποειδίκευση Υδατικών Πόρων 
ΜΥΝ 717 – Σύγχρονες μεθοδολογίες αρδεύσεων 
ΜΥΝ 723 – Σύγχρονες μεθοδολογίες στραγγίσεων 
ΜΥΝ 726 – Διαχείριση υδατικών πόρων 
ΜΥΝ 732 – Υδραυλική μη μόνιμων ροών σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς 
 

Ειδίκευση Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων 
ΕΔΝ 701 – Προχωρημένη Xημεία εδάφους 
ΕΔΝ 702 – Προχωρημένη Φυσική του εδάφους 
ΕΔΝ 703 – Προχωρημένα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 
ΕΔΝ 706 – Υποβάθμιση – ερημοποίηση και προστασία εδαφικών πόρων 
 

Ειδίκευση Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
ΖΠΝ 701 – Γενετική Αξιολόγηση και Σχήματα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτ. Ζώων 
ΖΠΝ 705 – Ενεργειακός Μεταβολισμός Αγροτικών Ζώων 
ΖΠΝ 709 – Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Αναπαραγωγή των Αγροτικών Ζώων 

 
Ειδίκευση Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 

Α) Υποειδίκευση Οπωροκηπευτικών 
ΕΟΝ 702 – Φυσιολογία θρέψης φυτών 
ΕΟΝ 703 – Φυσιολογία αύξησης και Ανάπτυξης φυτών 

    Β) Υποειδίκευση Μελισσοκομίας 
ΕΟΝ 711 – Τεχνολογία προϊόντων μέλισσας 
ΕΟΝ 724 – Βιολογική μελισσοκομία 

 
Ειδίκευση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

ΤΧΝ 701 – Προχωρημένα μαθήματα χημείας και βιοχημείας τροφίμων 
ΤΧΝ 703 – Προχωρημένα μαθήματα μικροβιολογίας τροφίμων 
ΒΑΖΝ 701 – Βιομετρία 
ΤΧΝ 704 – Ανάπτυξη νέων προϊόντων και σχημάτων επεξεργασίας 

 
Ειδίκευση Επιστημών Φυτοπροστασίας 
    Εντομολογία 

ΕΦΝ 706 – Μέθοδοι και μέσα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων 
ΕΦΝ 710 – Προχωρημένα μαθήματα παθογένεσης 
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   Γεωργικά φάρμακα  
ΕΦΝ 706 – Μέθοδοι και μέσα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων 
ΕΦΝ 710 – Προχωρημένα μαθήματα παθογένεσης 

Φυτοπαθολογία 
ΕΦΝ 706 – Μέθοδοι και μέσα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων 
ΕΦΝ 710 – Προχωρημένα μαθήματα παθογένεσης 
 

Ειδίκευση Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 
ΒΑΖΝ 701 – Βιομετρία 
ΟΚΝ 701 – Προχωρημένη Οικολογία 
ΟΚΝ 709 Ειδικά Θέματα 
ΟΚΝ 710 – Σεμινάρια 

 
Ειδίκευση Οινολογίας – Αμπελουργίας 

ΟΑΝ 704 -  Ανάλυση και έλεγχος γλεύκους και οίνου-οργανοληπτική εξέταση οίνου και αποσταγμάτων    
OAN 706 - Μικροβιολογία οίνου: Ζυμώσεις, ασθένειες οίνου & προζυμωτικές διεξεργασίες και 

οινοποιήσεις.  
ΟΑΝ 709 - Μεταζυμωτικές εργασίες και  παλαίωση οίνου    
ΟΑΝ 702 - Φυσιολογία της αμπέλου 
ΟΑΝ 705 - Προχωρημένα Μαθήματα Αμπελουργίας 
ΟΑΝ 711 -  Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου    
 

Για τους φοιτητές από την προπτυχιακή κατεύθυνση ΟΠΑ και άλλων ειδικεύσεων εκτός της προπτυχιακής 
κατεύθυνσης ΕΤΤ είναι υποχρεωτικά τα μαθήματα από 1 έως 3 και ένα από τα 4 έως 6 . Για τους φοιτητές 
της προπτυχιακή κατεύθυνσης ΕΤΤ και άλλων αντίστοιχων ειδικεύσεων είναι υποχρεωτικά τα μαθήματα 4 
έως 6 και ένα από τα μαθήματα 1 έως 3. Η επιλογή του 4ου μαθήματος θα γίνεται σε συνεργασία του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με τον επιβλέποντα καθηγητή. 

 
 


