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Γενική Περιγραφή 

Το Πρόγραµµα Μετα6τυχιακών Σ6ουδών (Π.Μ.Σ..) «ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»  του Τµήµατος Γεω6ονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεω6ονικών Ε6ιστηµών του Πανε6ιστηµίου Θεσσαλίας, 

αντα6οκρίνεται στις ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας για την ανά6τυξη τεχνογνωσίας 

και έρευνας σε τεχνολογικές 6εριοχές αιχµής καθώς και για την εκ6αίδευση στελεχών 

6ου θα τις υ6οστηρίξουν και θα συµβάλουν στην ανά6τυξή τους.  

Το Πρόγραµµα Μετα6τυχιακών Σ6ουδών (Π.Μ.Σ.) αναλύεται σε τρεις 

κατευθύνσεις, οι ο6οίες βρίσκονται σε 6εριοχές 6ροτεραιότητας για την ελληνική 

γεωργία. Συγκεκριµένα οι κατευθύνσεις 6ου µ6ορεί να ακολουθήσει ο υ6οψήφιος 

µετα6τυχιακός φοιτητής, είναι: 

• Βελτίωση Φυτών-Σύγχρονες Καλλιέργειες. 

• Σύγχρονη Φυτο	ροστασία. 

• Γεωργική Μηχανική-∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων. 

Η ολοκλήρωση 6αρακολούθησης του Προγράµµατος Μετα6τυχιακών Σ6ουδών 

(ΠΜΣ), οδηγεί σε: Μετα�τυχιακό ∆ί�λωµα Εξειδίκευσης (Μ∆Ε), ενώ δίνεται η δυνατότητα 

για συνέχιση των σ6ουδών και λήψη ∆ιδακτορικού ∆ι�λώµατος Φιλοσοφίας στις Γεω�ονικές 

Ε�ιστήµες α6ό το Τµήµα Γεω6ονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. 

 

Ιστορικό Ίδρυσης 

Το Πρόγραµµα ιδρύθηκε µε την υ6.αριθµ. Β7/595 Υ6ουργική Α6όφαση (ΦΕΚ 

1212Β/ 26.11.1998) στο 6λαίσιο του Ε6ιχειρησιακού Προγράµµατος Εκ6αίδευσης και 

Αρχικής Ε6αγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) στο Τµήµα Γεω6ονίας Φυτικής και 

Ζωϊκής Παραγωγής. Η λειτουργία του άρχισε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99. Την 1η 

Σε6τεµβρίου 2002 σύµφωνα µε το Π.∆. 165/Φ.Ε.Κ. 05-07-2001 ε6ήλθε κατάτµηση του 

Τµήµατος, δηµιουργήθηκε η Σχολή Γεω6ονικών Ε6ιστηµών µε δύο Τµήµατα: α) το 

Τµήµα Γεω6ονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το Τµήµα 

Γεω6ονίας, Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος και το Π.Μ.Σ. έγινε 

∆ιατµηµατικό. Η υψηλή ζήτηση και οι ανάγκες εξειδίκευσης στα αντικείµενα της 

Φυτικής Παραγωγής και του Αγροτικού Περιβάλλοντος, οδήγησαν στην τρο6ο6οίηση 

του ΦΕΚ 342/24-03-03) και την αυτονόµηση του Μετα6τυχιακού Προγράµµατος υ6ό 
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την αιγίδα του Τµήµατος Γεω6ονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 

(ΦΕΚ 1479 / 22-07-09).  

Το Π.Μ.Σ. α6ευθύνεται σε α6οφοίτους Γεω6ονικών Σχολών και Τµηµάτων 

άλλων Θετικών και Οικονοµικών Ε6ιστηµών του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Αντικείµενό του είναι η θεωρητική, εργαστηριακή, 6ρακτική κατάρτιση και εξειδίκευση 

ε6ιστηµόνων στα αντικείµενα των ανωτέρω κατευθύνσεων. 

 

Όργανα ∆ιοίκησης 

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. ελέγχεται α6ό την Συντονιστική Ε6ιτρο6ή (Σ.Ε.) και την Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η ο6οία µε α6όφασή της ορίζει τον ∆ιευθυντή 

του Προγράµµατος Μετα6τυχιακών Σ6ουδών. Η Συντονιστική Ε6ιτρο6ή (Σ.Ε.) του 

ΠΜΣ, η ο6οία α6αρτίζεται α6ό 4 µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος (6ροϋ6όθεση να ανήκουν στις 

δύο ανώτερες βαθµίδες (Καθηγητής ή Ανα6ληρωτής Καθηγητής), τα ο6οία έχουν 

αναλάβει µετα6τυχιακό έργο ή την ε6ίβλεψη διδακτορικών διατριβών οι ο6οίοι 

ορίζονται α6ό τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. α6οτελείται α6ό τον Πρόεδρο του Τµήµατος ex officio, 

το ∆ιευθυντή του ΠΜΣ και τους εκ6ροσώ6ους των κατευθύνσεων. Είναι αρµόδια για την 

6αρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος. Η θητεία των µελών 

της Σ.Ε. ορίζεται διετής µε δυνατότητα ανανέωσης. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, η 

ο6οία α6αρτίζεται α6ό τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος και δυο 

(2) εκ6ροσώ6ους των µετα6τυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τµήµατος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. 

είναι αρµόδια για τον ορισµό της συντονιστικής ε6ιτρο6ής (Σ.Ε.), η ο6οία εισηγείται στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. 6ροεδρεύει ο Πρόεδρος του Τµήµατος και εισηγείται ο ∆ιευθυντής 

του ΠΜΣ. Ειδικότερα η Γ.Σ.Ε.Σ είναι αρµόδια για την κατάρτιση και εισήγηση 

6ροτάσεων για το ΠΜΣ, τον ορισµό των µελών των συµβουλευτικών ε6ιτρο6ών, των 

εξεταστικών ε6ιτρο6ών, τη συγκρότηση των ε6ιτρο6ών ε6ιλογής ή εξέτασης των 

υ6οψηφίων µετα6τυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και για κάθε άλλο θέµα 

6ου 6ροβλέ6εται α6ό ε6ί µέρους διατάξεις. Ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος 

Μετα6τυχιακών Σ6ουδών έχει ως βασικό του καθήκον την τήρηση της καλής 

λειτουργίας του Προγράµµατος και 6ροεδρεύει της Σ.Ε., είναι υ6εύθυνος για την 

κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης της Σ.Ε., τη σύγκλιση της Σ.Ε., την εισήγηση των 

θεµάτων 6ρος την Γ.Σ.Ε.Σ. και την υλο6οίηση των α6οφάσεών της. Ο ∆ιευθυντής 

Μετα6τυχιακών Σ6ουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέµα 6ου αφορά στην 

α6οτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ.  
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Το Π.Μ.Σ. υ6οστηρίζεται α6ό τη Γραµµατεία του, 6ου λειτουργεί ειδικά για το 

σκο6ό αυτό υ6ό την ε6ιστασία της Γραµµατείας του Τµήµατος Γεω6ονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Η Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. έχει ως 

καθήκοντα: α) την 6ροετοιµασία της ε6ιλογής των υ6οψηφίων, β) τη διοικητική, 

γραµµατειακή και οικονοµική υ6οστήριξη της εκ6αιδευτικής διαδικασίας και των 

λοι6ών δραστηριοτήτων στο 6λαίσιο του Π.Μ.Σ., γ) τη γραµµατειακή υ6οστήριξη της 

Σ.Ε. και δ) την υλο6οίηση των α6οφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. 

∆ηµήτριος Μ	αρτζιάλης 

Χρήστος Πα	ανικολάου 

Τηλ.: +30 24210 93006 

Fax : +30 24210 93112 

e-mail : postagr@uth.gr  
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Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) 

Του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Σύγχρονα Συστήµατα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο µε 

Έµφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιµο	οίηση Νέων 

Τεχνολογιών» 

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

Άρθρο 1ο 

Το Τµήµα Γεω6ονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 

Πανε6ιστηµίου Θεσσαλίας, λειτουργεί Πρόγραµµα Μετα6τυχιακών Σ6ουδών 

(Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Σύγχρονα Συστήµατα Αγροτικής Παραγωγής στο 

Μεσογειακό Χώρο µε Έµφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη 

Χρησιµο	οίηση Νέων Τεχνολογιών», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 

έως 10 του ν. 3685/08 και την Υ6ουργική Α6όφαση (ΥΑ) αριθµ. Β7/693/24-03-

2003 (αριθµ. ΦΕΚ 342/24-03-2003, τ. Β’) ό6ως τρο6ο6οιήθηκε µε τη Υ6ουργική 

Α6όφαση Β7/63723/22-7/2009 (αριθµ. ΦΕΚ 1479/22-7-2009). 

Άρθρο 2ο 

Ο 6αρών εσωτερικός κανονισµός, διέ6ει τη διάρθρωση και ρυθµίζει τη 

λειτουργία του Π.Μ.Σ. µε τίτλο: «Σύγχρονα Συστήµατα Αγροτικής Παραγωγής 

στο Μεσογειακό Χώρο µε Έµφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη 

Χρησιµο	οίηση Νέων Τεχνολογιών». Τα άρθρα και οι διατάξεις του 6αρόντος 

κανονισµού, σε καµία 6ερί6τωση δεν είναι δυνατόν να αντιτίθενται ή να 

αναιρούν άρθρα ή διατάξεις του Νόµου και της Υ.Α. 6ου αναφέρονται στο 

άρθρο 1 και όλων των ισχυόντων Νόµων, Υ.Α. και Π.∆. 
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Άρθρο 3ο 

1. Αντικείµενο του Προγράµµατος Μετα6τυχιακών Σ6ουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η 

ε6ιστηµονική κατάρτιση και ειδίκευση ε6ιστηµόνων σε θέµατα «ΣΥΓΧΡΟΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ 

ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», 

A. Η 6ροαγωγή της ε6ιστηµονικής γνώσης και η ανά6τυξη της έρευνας σε  

θέµατα 6ου αφορούν τα συστήµατα 6αραγωγής στο µεσογειακό χώρο µε έµφαση 

στην αειφορική Γεωργία και τη διαχείριση του 6εριβάλλοντος µε τη χρήση νέων 

τεχνολογιών.  

B. Η δηµιουργία ειδικευµένων ε6ιστηµόνων ικανών να στελεχώσουν υ6εύθυνα 

Υ6ηρεσίες του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα στα 6ροαναφερόµενα αντικείµενα 

και οι ο6οίοι θα συµβάλλουν στην 6αραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής 

6οιότητας 6ροϊόντων και  ασφαλών τροφίµων µε φιλικές 6ρος το 6εριβάλλον 

6ρακτικές. 

Άρθρο 4ο 

Μετα	τυχιακοί  Τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. α6ονέµει: 

• Μετα6τυχιακό ∆ί6λωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.)   

Στην «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» µε ειδικεύσεις:  

α) «Βελτίωση φυτών και σύγχρονες καλλιέργειες»  

β) «Σύγχρονη φυτο6ροστασία»  

γ) «Γεωργική Μηχανική- ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων»  

Άρθρο 5ο  

Οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 

Για την οργάνωση και εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρµόδια όργανα είναι:  
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1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, η ο6οία α6αρτίζεται α6ό τον 

Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη ∆ΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και 

δυο (2) εκ6ροσώ6ους των µετα6τυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τµήµατος. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρµόδια για τον ορισµό της συντονιστικής ε6ιτρο6ής (Σ.Ε.), η 

ο6οία εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. 6ροεδρεύει ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

και εισηγείται ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ. Ειδικότερα η Γ.Σ.Ε.Σ είναι αρµόδια για 

την κατάρτιση και εισήγηση 6ροτάσεων για το ΠΜΣ, τον ορισµό των µελών των 

συµβουλευτικών ε6ιτρο6ών, των εξεταστικών ε6ιτρο6ών, τη συγκρότηση των 

ε6ιτρο6ών ε6ιλογής ή εξέτασης των υ6οψηφίων µετα6τυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών, καθώς και για κάθε άλλο θέµα 6ου 6ροβλέ6εται α6ό ε6ί µέρους 

διατάξεις.  

2. Η Συντονιστική Ε6ιτρο6ή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ, η ο6οία α6αρτίζεται α6ό µέλη ∆ΕΠ 

του Τµήµατος, τα ο6οία έχουν αναλάβει µετα6τυχιακό έργο ή την ε6ίβλεψη 

διδακτορικών διατριβών οι ο6οίοι ορίζονται α6ό τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. α6οτελείται 

α6ό τον Πρόεδρο του Τµήµατος ex officio, το ∆ιευθυντή του ΠΜΣ και τους 

εκ6ροσώ6ους των κατευθύνσεων.  Είναι αρµόδια για την 6αρακολούθηση και το 

συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος. Η θητεία των µελών της Σ.Ε. 

ορίζεται διετής µε δυνατότητα ανανέωσης.  

3. Ο ∆ιευθυντής του Προγράµµατος Μετα6τυχιακών Σ6ουδών έχει ως βασικό 

του καθήκον την τήρηση της καλής λειτουργίας του Προγράµµατος και 

6ροεδρεύει της Σ.Ε., εκλέγεται µε α6όφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος για διετή 

θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης και µ6ορεί να ασκεί τα καθήκοντα του µε 

µερική α6αλλαγή α6ό τις διδακτικές του υ6οχρεώσεις. Ο ∆ιευθυντής ανήκει στη 

βαθµίδα του Καθηγητή ή Ανα6ληρωτή Καθηγητή, είναι του ίδιου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Είναι υ6εύθυνος 

για την κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης της Σ.Ε., τη σύγκλιση της Σ.Ε., την 

εισήγηση των θεµάτων 6ρος την Γ.Σ.Ε.Σ. και την υλο6οίηση των α6οφάσεών της. 

Ο ∆ιευθυντής Μετα6τυχιακών Σ6ουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέµα 6ου 

αφορά στην α6οτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξουσιοδοτεί τον 
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Πρόεδρο ή το ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., να ε6ιλαµβάνεται των α6ολύτως 

αναγκαίων θεµάτων κατά την 6ερίοδο των διακο6ών. 

4. Σε 6ερί6τωση 6αραίτησης ή µακροχρόνιας α6ουσίας ή αµέλειας του 

∆ιευθυντή – Συντονιστή, α6οφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. για ανα6λήρωση ή 

αντικατάσταση του. 

5. Για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ορίζει, µε θητεία δύο (2) 

ετών, τις εξής Ε6ιτρο6ές: 

• Ε6ιτρο6ή Ε6ιλογής Μετα6τυχιακών Φοιτητών 

• Ε6ιτρο6ή Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. συγκροτεί ε6ι6λέον Ε6ιτρο6ές ό6ου αυτή κρίνει α6αραίτητο. Όλες οι 

6ροτάσεις ή α6οφάσεις των ε6ιτρο6ών εγκρίνονται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ.. 

Α. Έργο της Ε6ιτρο6ής Ε6ιλογής Μετα6τυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.), 

α6οτελούν τα 6αρακάτω: 

i. ∆ιενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Πρόγραµµα, ό6ου αυτό 6ροβλέ6εται. 

ii. Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υ6οβληθέντων δικαιολογητικών. 

iii. Έλεγχος της συνάφειας του 6τυχίου µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. 

iv. Έλεγχος της γλωσσικής ε6άρκειας. 

v. Τελική κατάταξη και ε6ιλογή υ6οψηφίων µε βάση τη λίστα κριτηρίων του 

Προγράµµατος  

και 

Β.  Έργο της Ε6ιτρο6ής Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (Ε.Ο.∆.) α6οτελούν τα 

6αρακάτω: 

i. Εισήγηση 6ρος τη Γ.Σ.Ε.Σ. για τον καθορισµό του ύψους των διδάκτρων µε 

τεκµηρίωση.  

ii. Η 6αρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενηµέρωση των οικονοµικών του 

Προγράµµατος. 

6. Το Π.Μ.Σ. υ6οστηρίζεται α6ό τη Γραµµατεία του, 6ου λειτουργεί ειδικά για το 

σκο6ό αυτό υ6ό την ε6ιστασία της Γραµµατείας του Τµήµατος Γεω6ονίας 

Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Η Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. 

έχει ως καθήκοντα: 

i. Την 6ροετοιµασία της ε6ιλογής των υ6οψηφίων, 
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ii. Τη διοικητική, γραµµατειακή και οικονοµική υ6οστήριξη της εκ6αιδευτικής 

διαδικασίας και των λοι6ών δραστηριοτήτων στο 6λαίσιο του Π.Μ.Σ. 

iii. Τη γραµµατειακή υ6οστήριξη της Σ.Ε. και 

iv. Την υλο6οίηση των α6οφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. 

Άρθρο 6ο 

1. Η Σ.Ε. συνεδριάζει υ6ό την 6ροεδρία του ∆ιευθυντή του Προγράµµατος 

τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο ή ό6οτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, µε 

καθορισµένη ηµερήσια διάταξη. 

2. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε α6αρτία, όταν είναι 6αρόντα τουλάχιστον το 

50% συν 1 των µελών της. 

3. Οι α6οφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

(Γ.Σ.Ε.Σ.) λαµβάνονται κατά 6λειοψηφία.  

4. Οι α6οφάσεις της Σ.Ε. κοινο6οιούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη της 

Γ.Σ.Ε.Σ. 

5. Οι α6οφάσεις 6ου αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. λαµβάνονται α6ό 

την Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα α6ό σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε.. 

6. Εάν ο ∆ιευθυντής δεν είναι µέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε, µε ειδική 6ρόσκληση α6ό 

την Γ.Σ.Ε.Σ., µετέχει των εργασιών της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς το δικαίωµα ψήφου. Το 

ίδιο ισχύει και για όλα τα µέλη της Σ.Ε.. 

7.  Σε 6ερί6τωση συζήτησης ειδικού θέµατος, η µελέτη του ο6οίου έχει ανατεθεί 

σε µέλος ∆.Ε.Π., 6ου δεν είναι µέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε το µέλος αυτό 

6ροσκαλείται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ. να µετέχει της συνέλευσης της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς 

δικαίωµα ψήφου, κατά τη συζήτηση του θέµατος. 

Άρθρο 7ο 

1. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. τηρούνται 6ρακτικά, α6ό ένα µέλος της 

Γραµµατείας του Π.Μ.Σ., τα ο6οία υ6ογράφονται α6ό όλα τα 6αρόντα µέλη της 

αναφερόµενης συνεδρίασης. 
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Άρθρο 8ο 

1. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. τον ορισµό των µελών της τριµελούς 

Συµβουλευτικής και Εξεταστικής Ε6ιτρο6ής της ερευνητικής εργασίας κάθε 

µετα6τυχιακού φοιτητή µετά α6ό 6ρόταση του ε6ιβλέ6οντος καθηγητή. 

2. Η Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. ενηµερώνει τους µετα6τυχιακούς φοιτητές και τα 

µέλη ∆.Ε.Π. των µετα6τυχιακών κατευθύνσεων για κάθε θέµα 6ου τους αφορά. 

Άρθρο 9ο 

1. Με εισήγηση της Σ.Ε. και α6όφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. τη διδασκαλία των µαθηµάτων 

και των εργαστηριακών ασκήσεων, αναλαµβάνουν (Ν.2083/92): 

α. Μέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Γεω6ονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, κατ’ ανάγκη µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων του Πανε6ιστηµίου 

Θεσσαλίας ή άλλων ΑΕΙ της ηµεδα6ής ή της αλλοδα6ής, οµότιµοι καθηγητές, 

ε6ισκέ6τες καθηγητές, εντεταλµένοι ε6ίκουροι καθηγητές, ή ειδικοί ε6ιστήµονες. 

∆εν ε6ιτρέ6εται τα µέλη ∆.Ε.Π. να α6ασχολούνται α6οκλειστικά µε το Π.Μ.Σ. 

β. Μέλη Ε.Π. Τεχνολογικών Ιδρυµάτων της ηµεδα6ής ή της αλλοδα6ής 6ου είναι 

κάτοχοι διδακτορικού δι6λώµατος και έχουν ε6αρκή ε6ιστηµονική, ερευνητική 

και συγγραφική δραστηριότητα. 

γ. Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδα6ής ή της 

αλλοδα6ής 6ου είναι κάτοχοι διδακτορικού δι6λώµατος και έχουν ε6αρκή 

ε6ιστηµονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. 

δ. Ε6ιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού δι6λώµατος, οι 

ο6οίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµ6ειρία στο αντικείµενο του 

Π.Μ.Σ. 6ου θα α6οδεικνύονται α6ό το βιογραφικό σηµείωµα ή α6ό 6ρόσθετα 

στοιχεία. 

2. Για καθένα α6ό τα διδασκόµενα µαθήµατα ορίζεται ως συντονιστής ένα µέλος 

∆.Ε.Π. του Τµήµατος Γεω6ονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεω6ονικών Ε6ιστηµών, το ο6οίο και αναλαµβάνει 

την ευθύνη για την εύρυθµη διεξαγωγή του. Με την έναρξη κάθε εξαµήνου, ο 

Συντονιστής του κάθε µαθήµατος, 6ροσκοµίζει στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. για 

κάθε µάθηµα 6ρόγραµµα διαλέξεων ή και εργαστηριακών ασκήσεων ό6ου 

αναφέρεται ο διδάσκων, το συνολικό 6εριεχόµενο, η βιβλιογραφία και ο τρό6ος 
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εξέτασης. Ο συντονιστής ενηµερώνει τη γραµµατεία του Π.Μ.Σ. για αλλαγές και 

6ροβλήµατα κατά τη διεξαγωγή των µαθηµάτων και ενηµερώνεται για τυχόν 

ζητήµατα 6ου θέτουν οι φοιτητές. 

B. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.∆.Ε.) 

Άρθρο 10ο 

Κατηγορίες Πτυχιούχων - Προϋ	οθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ 

Στο Πρόγραµµα Μετα6τυχιακών Σ6ουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί 6τυχιούχοι 

Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών Τµηµάτων, Περιβαλλοντικών Τµηµάτων, 

Τµηµάτων Θετικών και Οικονοµικών Ε6ιστηµών των ΑΕΙ της ηµεδα6ής ή 

αντίστοιχων τµηµάτων της αλλοδα6ής καθώς και 6τυχιούχοι αντίστοιχων 

Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις 6ροϋ6οθέσεις της 6αραγράφου 12γ, του 

άρθρου 5, του Ν. 2916/2001. Είναι δυνατό να υ6οβάλλουν αίτηση και να 

µετάσχουν στις διαδικασίες ε6ιλογής και τελειόφοιτοι σχετικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. 

της ηµεδα6ής 6ου θα έχουν εκ6ληρώσει όλες τις υ6οχρεώσεις τους σε µαθήµατα 

και 6τυχιακή διατριβή, ό6ως θα βεβαιώνεται α6ό σχετικό έγγραφο του 

Πανε6ιστηµίου, εντός της 6ροθεσµίας εγγραφών των ε6ιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. Η 

ε6ιλογή των υ6οψηφίων για το ΠΜΣ γίνεται α6ό την Ε6ιτρο6ή Ε6ιλογής 

Μετα6τυχιακών Φοιτητών 6ου ορίζεται κάθε χρόνο α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο 6ίνακας 

ε6ιτυχόντων ε6ικυρώνεται α6ό τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 

εντός δέκα (10) ηµερών α6ό την ηµεροµηνία των τελικών εξετάσεων. 

Εισαγωγή για την 	αρακολούθηση του µετα	τυχιακού 	ρογράµµατος 

Ειδίκευσης. 

Α6όφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ & Έλληνες α6όφοιτοι ΑΕΙ εξωτερικού 

1. Η ε6ιλογή των φοιτητών και η κατάταξή τους γίνεται σύµφωνα µε αλγόριθµο, 

στον ο6οίο λαµβάνονται υ6όψη: 

• Ο βαθµός 6τυχίου. 

• Ο βαθµός της 6τυχιακής εργασίας. 
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• Η άριστη γνώση αγγλικών ή ο βαθµός των γρα6τών εξετάσεων στις ο6οίες 

συµµετέχουν οι υ6οψήφιοι µε ε6ί6εδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

κατώτερο του άριστου.  

• Ο βαθµός α6ό την συνέντευξη. 

• Η ε6ιστηµονική δραστηριότητα (Λοι6οί συναφείς τίτλοι σ6ουδών, 

Ε6ιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις, συναφής ε6αγγελµατική εµ6ειρία). 

2. Για τους α6όφοιτους ΑΕΙ του εξωτερικού, α6αραίτητη 6ροϋ6όθεση είναι η 

αναγνώριση του 6τυχίου τους α6ό το ∆ΙΚΑΤΣΑ. 

3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας 6ου να α6οδεικνύεται µε την κατοχή δι6λώµατος 

Proficiency (Michigan ή Cambridge) ή TOEFL ή αντίστοιχου ισότιµου 6ρος αυτά 

(IELTS µε βαθµό 7,5 και άνω). Πτυχιούχοι αγγλόφωνων 6ανε6ιστηµίων 

α6αλλάσσονται α6ό την υ6οχρέωση 6ροσκόµισης δι6λώµατος γλωσσοµάθειας. 

Σε 6ερί6τωση 6ου δεν υ6άρχουν οι ανωτέρω 6ροϋ6οθέσεις, οι υ6οψήφιοι θα 

εξετάζονται γρα6τώς και 6ροφορικώς α6ό ε6ιτρο6ή 6ου ορίζεται α6ό τη Σ.Ε. 

ώστε να δια6ιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύ6ωσης στην 

αγγλική γλώσσα. 

4. Συνέντευξη των υ6οψηφίων 6ου διεξάγεται α6ό τριµελή ε6ιτρο6ή, η ο6οία 

ορίζεται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ. µετά α6ό εισήγηση της Σ.Ε.. Η συνέντευξη είναι 

ανοιχτή για τα µέλη της Γ.Σ.Ε.Σ., τα ο6οία µ6ορούν να 6αρακολουθούν χωρίς 

δικαίωµα ερωτήσεων. Η Ε6ιτρο6ή α6οτελείται α6ό τους εκ6ροσώ6ους των τριών 

κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.  

5. Για να γίνει δεκτός ο υ6οψήφιος στο Π.Μ.Σ. θα 6ρέ6ει να συγκεντρώνει 

συνολικά βαθµολογία 6έντε (5). 

Αλλοδα6οί 6τυχιούχοι ΑΕΙ του εξωτερικού. 

Η αξιολόγηση των υ6οψηφίων γίνεται µετά την εξέταση των φακέλων τους α6ό 

τη Σ.Ε., η ο6οία εισηγείται σχετικά στην Γ.Σ.Ε.Σ.. Στοιχεία 6ου αξιολογούνται 

είναι η 6ρόοδος κατά την 6ερίοδο των 6ρο6τυχιακών σ6ουδών, το ενδεχόµενο 

ερευνητικό έργο, ό6ως αυτό α6οδεικνύεται α6ό συµµετοχή σε ερευνητικά 

6ρογράµµατα και το δηµοσιευµένο έργο σε έγκριτα ε6ιστηµονικά 6εριοδικά ή σε 

6ρακτικά συνεδρίων. Ε6ι6λέον α6αραίτητη κρίνεται η γνώµη τουλάχιστον δύο 
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καθηγητών ή ερευνητών η ο6οία εκφράζεται µε συστατικές ε6ιστολές 6ου 

α6οστέλλονται στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.. Οι αλλοδα6οί 6τυχιούχοι 6ρέ6ει να 

γνωρίζουν ε6αρκώς την ελληνική γλώσσα (Ν.2083/92), ή µετά α6ό εξέταση της 

αρµόδιας ε6ιτρο6ής του Π.Θ., ό6ως αυτή έχει οριστεί µε την 39η/27-06-2003 

α6όφαση της Συγκλήτου. 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ 

Στο µετα6τυχιακό 6ρόγραµµα γίνονται δεκτοί 6τυχιούχοι τµηµάτων 

γεω6ονικών κατευθύνσεων Τ.Ε.Ι. της ηµεδα6ής σύµφωνα µε τις 6ροϋ6οθέσεις του 

άρθρου 16 6αρ. 1 του Ν.2327/95. Οι ενδιαφερόµενοι γίνονται δεκτοί και 

εγγράφονται αφού 6ρώτα εξεταστούν ε6ιτυχώς σε σειρά οκτώ (8) α6ό δώδεκα 

(12) 6ρο6τυχιακών µαθηµάτων και έχουν χαρακτηρισµό 6τυχίου «Λίαν Καλώς». 

Τα 6ροα6αιτούµενα µαθήµατα θα ορίζονται, µετά α6ό εισήγηση του αντίστοιχου 

Τοµέα, α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Τα µαθήµατα είναι διαφορετικά για κάθε 

κατεύθυνση, ό6ως αναφέρεται στο 6αράρτηµα του 6αρόντος κανονισµού. Οι 

εκ6ληρούντες ε6ιτυχώς τις 6ροϋ6οθέσεις αυτές µετέχουν ισότιµα µε τους 

6τυχιούχους ΑΕΙ στην ε6ιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Αιτήσεις γίνονται 

δεκτές στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

εξετάζονται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ., µετά α6ό εισήγηση της Σ.Ε., κατά την έναρξη των 

εξαµήνων. 

Άρθρο 11ο 

∆ιαδικασία ε	ιλογής των Μετα	τυχιακών Φοιτητών 

1. Η Γ.Σ.Ε.Σ., µετά α6ό εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., α6οφασίζει για κάθε 

ακαδηµαϊκό έτος τον ακριβή αριθµό εισαγωγής µετα6τυχιακών φοιτητών στο 

Π.Μ.Σ.. Ο αριθµός εισακτέων στο 6ρόγραµµα καθορίζεται α6ό τον αλγόριθµο 3 

φοιτητές ανά µέλος ∆.Ε.Π. ε6ί τον αριθµό µελών ∆.Ε.Π. 6ου ασκούν διδακτικό 

έργο στην κάθε κατεύθυνση. Ο ελάχιστος αριθµός εισακτέων ανά κατεύθυνση 

είναι τρεις (3). Σε 6ερί6τωση ε6ιτυχίας λιγότερων των τριών (3) ατόµων ανά 

κατεύθυνση, οι ε6ιτυχόντες εισάγονται αυτοδίκαια και 6έραν των ε6ιτυχόντων 

το ε6όµενο ακαδηµαϊκό έτος εφόσον τότε συµ6ληρώνεται ο ελάχιστος αριθµός 
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εισαχθέντων. Οι θέσεις αυτές 6ροκηρύσσονται κατά τον Ιούνιο και 

κοινο6οιούνται στις αντίστοιχες Σχολές Θετικών Ε6ιστηµών των Ανωτάτων 

Εκ6αιδευτικών Ιδρυµάτων, στον Το6ικό και Αθηναϊκό τύ6ο καθώς και στο 

∆ιαδίκτυο. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι υ6οψήφιοι φοιτητές υ6οβάλλουν αίτηση στη Γραµµατεία 

του Π.Μ.Σ. για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό για την κατάληψη µιας α6ό 

τις 6ροκηρυσσόµενες θέσεις στο Π.Μ.Σ. στο καθορισµένο, σύµφωνα µε την 

ανακοίνωση-6ρόσκληση, χρονικό διάστηµα. Οι υ6οψήφιοι, µαζί µε την αίτηση, 

υ6οβάλλουν: 

• βιογραφικό σηµείωµα, 

• αντίγραφο 6τυχίου,  

• 6ιστο6οιητικό αναλυτικής βαθµολογίας και ο6οιοδή6οτε άλλο στοιχείο, το 

ο6οίο θα ενισχύσει την υ6οψηφιότητά τους (6τυχία ξένων γλωσσών, 

ερευνητικές εργασίες, αντίγραφα συµβάσεων εργασίας ή έργου κλ6) και 

• τουλάχιστον δύο 6ρωτότυ6ες συστατικές ε6ιστολές οι ο6οίες α6οστέλλονται 

α6ευθείας στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.. 

3. Η Σ.Ε. στη διάρκεια των 10 ε6όµενων ηµερών α6ό τη λήξη της διαδικασίας 

εισαγωγής, ολοκληρώνει τις 6ροβλε6όµενες α6ό τον 6αρόντα κανονισµό 

διαδικασίες ε6ιλογής των υ6οψηφίων µετα6τυχιακών φοιτητών, κατατάσσει τους 

υ6οψηφίους κατά αξιολογική σειρά και εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ.., η ο6οία και 

α6οφασίζει για την έγκριση της α6οδοχής τους. Ο τελικός 6ίνακας ε6ιτυχόντων 

ε6ικυρώνεται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ. 

4. Οι ε6ιλεγόµενοι µετα6τυχιακοί υ6οψήφιοι θα 6ρέ6ει να εγγραφούν στη 

Γραµµατεία εντός 15 ηµερών α6ό την α6όφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε 6ερί6τωση µη 

εγγραφής αυτών 6ροσκαλούνται για εγγραφή οι ε6ιλαχόντες σύµφωνα µε τη 

σειρά ε6ιτυχίας τους. 

5. Υ6ότροφοι του ΙΚΥ εγγράφονται, στο Α’ εξάµηνο του Π.Μ.Σ., σε γνωστικό 

αντικείµενο του Προγράµµατος, καθ’ υ6έρβαση του 6ροβλε6οµένου αριθµού και 

εκτός διαδικασιών ε6ιλογής. 

6. Κάθε 6ρωτοετής µετα6τυχιακός φοιτητής έχει την υ6οχρέωση 

6αρακολούθησης σεµιναρίου  εκ6αίδευσης για τη χρήση – αξιο6οίηση των 
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6ηγών και υ6ηρεσιών της βιβλιοθήκης σύµφωνα και µε το Νέο Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας του Πανε6ιστηµίου Θεσσαλίας (σελ. 12-13, Παράρτηµα ΙΙ, 

Κανονισµός Βιβλιοθήκης). Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα 6ραγµατο6οιείται την 6ρώτη 

εβδοµάδα µετά την έναρξη των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ.. 

Άρθρο 12ο 

Χρονική διάρκεια 

1. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ., 6ου οδηγεί στην α6ονοµή Μετα6τυχιακού 

∆ι6λώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.), ορίζεται σε 3 εξάµηνα. Σε εξαιρετικές 

6ερι6τώσεις και ύστερα α6ό αιτιολογηµένη γρα6τή εισήγηση της Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Ε6ιτρο6ής 6ρος τη Σ.Ε. και α6όφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., µ6ορεί να 

δοθεί δυνατότητα αναστολής της φοίτησης µέχρι δύο (2) εξάµηνα τα ο6οία δεν 

6ροσµετρώνται στο χρόνο φοίτησης. 

2. Κάθε µετα6τυχιακός φοιτητής έχει την υ6οχρέωση 6αρακολούθησης 

υ6οχρεωτικών µαθηµάτων καθώς και µαθηµάτων ε6ιλογής τουλάχιστον 63 

µονάδων ECTS ή 27 διδακτικών µονάδων για την 6αρακολούθηση των 

µαθηµάτων και 27 µονάδων ECTS 6ου αντιστοιχούν στην έρευνα. Το 6ρώτο 

εξάµηνο 6εριλαµβάνει 6αρακολούθηση µαθηµάτων 28 µονάδων ECTS ή 12 

διδακτικών µονάδων και έρευνα 6ου αφορά το σχεδιασµό 6ειραµάτων και την 

αναζήτηση βιβλιογραφίας 2 µονάδων ECTS. To δεύτερο εξάµηνο 6εριλαµβάνει 

6αρακολούθηση µαθηµάτων 21 µονάδων ECTS ή 9 διδακτικών µονάδων και 

διεξαγωγή της έρευνας 9 µονάδων ECTS. Το τρίτο εξάµηνο ολοκληρώνεται η 

6αρακολούθηση των µαθηµάτων (14 µονάδων ECTS ή 6 διδακτικών µονάδων) 

και γίνεται η συγγραφή και 6αρουσίαση της µετα6τυχιακής διατριβής (16 

µονάδες ECTS). Η 6αρακολούθηση όλων των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. είναι 

υ6οχρεωτική. Κάθε εξάµηνο 6εριλαµβάνει 13 εβδοµάδες για διδασκαλία και 2 

εβδοµάδες για εξετάσεις. Σε 6ερί6τωση κωλύµατος του διδάσκοντος 

ε6ιλαµβάνεται το συντοµότερο η Σ.Ε.. Στην 6ερί6τωση 6ου ένας µετα6τυχιακός 

φοιτητής δεν 6αρακολούθησε τουλάχιστον το 80% των 6ραγµατικών ωρών 

διδασκαλίας ενός µαθήµατος, τότε α6οκλείεται α6ό τις εξετάσεις του µαθήµατος 

αυτού και υ6οχρεούται να το 6αρακολουθήσει κατά το ε6όµενο ακαδηµαϊκό 
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έτος, εκτός της 6ερί6τωσης ύ6αρξης σοβαρών λόγων υγείας, ο6ότε εξετάζεται το 

θέµα α6ό τη Σ.Ε. και την Γ.Σ.Ε.Σ. Σε εξαιρετικές 6ερι6τώσεις, η διάρκεια κάθε 

εξαµήνου, είναι δυνατό, να 6εριοριστεί και µέχρι 10 εβδοµάδες διδασκαλίας, 

αρκεί όµως στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήµατος να έχει συµ6ληρωθεί 

ο α6αιτούµενος αριθµός των ωρών διδασκαλίας κάθε µαθήµατος 6ου ισοδυναµεί 

µε το 126λάσιο του 6ροβλε6όµενου εβδοµαδιαίου αριθµού ωρών διδασκαλίας 

του µαθήµατος. Ακόµη, σε ειδικές 6ερι6τώσεις, και µετά α6ό έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., 

6αρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των α6αιτούµενων ωρών διδασκαλίας (36 ή 

24) για συγκεκριµένο µάθηµα σε συντοµότερο χρόνο α6ό τον 6ροβλε6όµενο των 

13 εβδοµάδων. 

3. Οι φοιτητές µετά την εισαγωγή τους στο 6ρόγραµµα, στο 6λαίσιο εβδοµάδας 

6ροσανατολισµού (orientation week) θα ε6ισκέ6τονται τα Εργαστήρια της 

Σχολής και θα ενηµερώνονται για τον τρό6ο λειτουργίας του µετα6τυχιακού 

6ρογράµµατος, τις υ6άρχουσες δραστηριότητες και τα αντικείµενα έρευνας των 

Εργαστηρίων. Κατά το Α’ εξάµηνο σ6ουδών ο φοιτητής δηλώνει, µε δική του 

6ρωτοβουλία, τα µαθήµατα ε6ιλογής ενώ α6ό το Β’ εξάµηνο σ6ουδών, σε 

συνεργασία µε το ε6ιβλέ6οντα - καθηγητή, 6ου θα είναι και ο καθηγητής µε τον 

ο6οίο θα εκ6ονήσει την ερευνητική µετα6τυχιακή του διατριβή. Είναι δυνατό τα 

µαθήµατα ε6ιλογής να ανήκουν και σε διαφορετική κατεύθυνση, όταν κατά την 

κρίση του ε6ιβλέ6οντα - καθηγητή αυτό θα διευκολύνει το φοιτητή στο θέµα της 

εκ6όνησης της µετα6τυχιακής έρευνας. Ως ε6ιβλέ6ων - καθηγητής ορίζεται α6ό 

την Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα α6ό 6ρόταση της Σ.Ε. ένα µέλος ∆.Ε.Π., του οικείου 

Τµήµατος και της συγκεκριµένης κατεύθυνσης 6ου ε6έλεξε ο φοιτητής, α6ό αυτά 

6ου τους έχει ανατεθεί µετα6τυχιακό έργο κατό6ιν σχετικού αιτήµατος 

συνυ6ογεγραµµένου α6ό τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Σ.Ε. και το ε6ιβλέ6ον µέλος 

έχουν την ευθύνη της 6αρακολούθησης και του ελέγχου της 6ορείας των 

σ6ουδών του µετα6τυχιακού φοιτητή. Τα δύο µέλη της Εξεταστικής Ε6ιτρο6ής 

6ροτείνονται α6ό τον ε6ιβλέ6οντα – καθηγητή µε την 6εράτωση συγγραφής της 

διατριβής και 6ριν την υ6οβολή της για εξέταση. 

4. Κάθε µέλος ∆.Ε.Π. µ6ορεί να ε6ιβλέ6ει έως τρεις (3) Μετα6τυχιακές ∆ιατριβές 

Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) ανά κύκλο σ6ουδών. 
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5. Η εξέταση της Μ.∆.Ε. θα γίνεται την 6ρώτη εβδοµάδα των µηνών Οκτωβρίου 

και ∆εκεµβρίου και την τελευταία εβδοµάδα των µηνών Φεβρουαρίου και Μαΐου 

για κάθε ακαδηµαϊκό έτος και σε ανοιχτή διαδικασία υ6ό την µορφή Ηµερίδας 

για το σύνολο των Μ.∆.Ε. 6ου 6ρόκειται να 6αρουσιαστούν. 

6. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, µε ευθύνη της Σ.Ε., 6ραγµατο6οιείται η αξιολόγηση 

κάθε µαθήµατος του τρέχοντος εξαµήνου α6ό τους µετα6τυχιακούς φοιτητές. Η 

αξιολόγηση γίνεται µε τρό6ο 6ου να εξασφαλίζεται η ανωνυµία του 

µετα6τυχιακού φοιτητή. 

7. Οι εξετάσεις των µαθηµάτων διεξάγονται κατά τις δύο εβδοµάδες 6ου 

ακολουθούν µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας κάθε εξαµήνου. H κατάθεση 

της βαθµολογίας γίνεται µέσα σε δεκα6έντε ηµέρες α6ό τη λήξη των εξετάσεων 

στο γραφείο Π.Μ.Σ. 

8. Η εξέταση των µαθηµάτων ακολουθεί την εξής 6ροϋ6όθεση: κάθε φοιτητής 

είναι υ6οχρεωµένος να 6ροσέλθει στην εξέταση όλων των διδαχθέντων 

µαθηµάτων του εξαµήνου. Σε 6ερί6τωση α6οτυχίας, ο φοιτητής έχει δικαίωµα 

ε6ανεξέτασης µόνο σε ένα α6ό τα µαθήµατα του εξαµήνου και σε διάστηµα δύο 

εβδοµάδων α6ό την έναρξη του ε6όµενου εξαµήνου. Αν κά6οιος µετα6τυχιακός 

φοιτητής α6οτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις ο6οιουδή6οτε µαθήµατος ή 

α6οτύχει σε δύο το 6ολύ µαθήµατα του εξαµήνου τότε 6αρα6έµ6εται στη 

Γ.Σ.Ε.Σ., µε εισήγηση της Σ.Ε., η ο6οία, κατό6ιν εξέτασης της γενικής α6όδοσής 

του, α6οφασίζει τη διαγραφή του ή τη δυνατότητα µιας ε6ι6λέον εξέτασης, 

εφόσον υ6άρχουν 6ολύ σοβαροί λόγοι 6ου δικαιολογούν τη µειωµένη α6όδοσή 

του. 

Τρό6ος εξέτασης: Η αξιολόγηση της 6ροόδου των φοιτητών ε6αφίεται στον 

διδάσκοντα – καθηγητή και µ6ορεί να είναι τελική γρα6τή ή 6ροφορική ή και τα 

δύο, ενδιάµεση εξέταση, συγγραφή εργασιών, 6αρουσίαση εργασιών, εξέταση µε 

6ροετοιµασία στο σ6ίτι (take home exam). 
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Το 	ρόγραµµα µαθηµάτων των κατευθύνσεων διαµορφώνεται ως ακολούθως : 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι «Βελτίωση φυτών και σύγχρονες καλλιέργειες». 

Πρώτο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα 
Μονάδες ECTS 

(∆.Μ.)1 

111 Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών 7  (3) 

112 Εφαρµοσµένη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία στα Φυτά 7  (3) 

113 Προχωρηµένη Βιοµετρία και Εφαρµογές στο Γεωργικό Πειραµατισµό 7  (3) 

 Έρευνα (Έναρξη ∆ι6λωµατικής εργασίας) 2 

Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

114 Προχωρηµένη Γενετική 7  (3) 

115 Πρότυ6α Ανά6τυξης Καλλιεργειών 7  (2) 

116 Προχωρηµένη Αγροµετεωρολογία και Αγροκλιµατολογία 7  (2) 

   Ε6ιλογή ενός µαθήµατος εκ των ανωτέρω   

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

∆εύτερο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

121 Προχωρηµένη Βελτίωση Φυτών 7  (3) 

122 Προχωρηµένη Φυσιολογία Φυτών 7  (3) 

 Έρευνα (∆ι6λωµατική εργασία) 9 

Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ. 
 

Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

123 Φυσιολογία Ο6ωροκη6ευτικών 7  (2) 

124 
Ειδικά θέµατα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Ενεργειακών 

Φυτών 
7  (3) 

125 
Μεθοδολογία Προσδιορισµού Υ6ολειµµάτων Φύτο-6ροστατευτικών και 

Συναφών Ουσιών 
7  (2) 

Ε6ιλογή ενός µαθήµατος εκ των ανωτέρω   

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

Τρίτο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

131 ∆ιαχείριση Καινοτοµίας και Τεχνολογίας στη Γεωργία 7  (3) 

 Έρευνα (Ολοκλήρωση ∆ι6λωµατικής εργασίας) 16 
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Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 
(∆.Μ.) 

132 
Προχωρηµένα Συστήµατα Παραγωγής Ο6ωροκη6ευτικών, Μανιταριών 

και Ανθοκοµικών Φυτών 
7  (2) 

133 ∆ιατήρηση και Παραγωγή Πολλα6λασιαστικού Υλικού 7  (3) 

134 
Τεχνολογία Πιστο6οίησης Τροφίµων Φυτικής και Ζωικής 

Παραγωγής 
7  (3) 

Ε6ιλογή ενός µαθήµατος εκ των ανωτέρω   

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ  « Σύγχρονη φυτο6ροστασία» 

Πρώτο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

211 Βιοµετρία 7  (3) 

212 
Μέθοδοι Αντιµετώ6ισης Εντόµων και Νηµατωδών − Ολοκληρωµένη 

Κατα6ολέµηση 
7  (3) 

213 Αρχές και Μέθοδοι ∆ιαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών 7  (3) 

214 ∆ιαχείριση Ζιζανίων − Ζιζανιοκτόνων στη Γεωργία 7  (3) 

 Έρευνα (Έναρξη ∆ι6λωµατικής εργασίας) 2 

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

∆εύτερο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

221 Φυσιολογία Εντόµων και Τοξικολογία Εντοµοκτόνων 7  (3) 

222 Ορθολογική Αντιµετώ6ιση Ασθενειών των Φυτών 7  (3) 

 Έρευνα (∆ι6λωµατική εργασία) 9 

Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

223 Βιολογία, Οικολογία και Αντιµετώ6ιση Ζιζανίων 7  (3) 

125 
Μεθοδολογία Προσδιορισµού Υ6ολειµµάτων Φυτο6ροστατευτικών και 

Συναφών Προϊόντων  
7  (2) 

Ε6ιλογή ενός µαθήµατος εκ των ανωτέρω   

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

Τρίτο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 
(∆.Μ.) 

131 ∆ιαχείριση Καινοτοµίας και Τεχνολογίας στη Γεωργία 7  (3) 

 Έρευνα (∆ι6λωµατική εργασία) 16 
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Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.)  

223 Οικολογία Εντόµων 7  (3) 

125 Μη Παρασιτικές Ασθένειες − Ιολογία Φυτών 7  (3) 

Ε6ιλογή ενός µαθήµατος εκ των ανωτέρω   

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ «Γεωργική Μηχανική – ∆ιαχείριση φυσικών 6όρων» 

Πρώτο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

311 Πειραµατική Στατιστική 7  (3) 

131 ∆ιαχείριση Καινοτοµίας και Τεχνολογίας στη Γεωργία 7  (3) 

321 Έρευνα (Έναρξη ∆ι6λωµατικής εργασίας) 2 

Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 
(∆.Μ.) 

312 Προχωρηµένη Χηµεία Εδάφους και Γεωχηµεία 7  (3) 

313 Γενική και Υ6ολογιστική Υδραυλική 7  (3) 

314 Μηχανήµατα Αγρού 7  (3) 

   Ε6ιλογή δύο µαθηµάτων εκ των ανωτέρω    

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

∆εύτερο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS 

 Έρευνα (∆ι6λωµατική εργασία) 9 

Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

321 Γεωργικές Κατασκευές (Θερµοκή6ια και Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις) 7  (3) 

322 Ατοµικά και Συλλογικά ∆ίκτυα Αρδεύσεων 7  (3) 

323 Προχωρηµένη Γονιµότητα Εδαφών − Μικροβιολογία Εδάφους 7  (3) 

324 
∆ιεργασίες Εδαφογένεσης, Ταξινόµησης και Χαρτογράφηση 

Εδαφών. Τηλε6ισκό6ηση 
και Γεωγραφικά Συστήµατα 

7  (3) 

325 
Μηχανήµατα Συγκοµιδής και Γεωργία Ακριβείας − ∆ιαχείριση 

Α6οβλήτων − ∆ιαχείριση Γεωργικού Εξο6λισµού − Ασφάλεια και Υγιεινή 
Εργασίας στη Γεωργία 

7  (3) 

Ε6ιλογή τριών µαθηµάτων εκ των ανωτέρω    

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 
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Τρίτο εξάµηνο σ	ουδών 

Κωδ. 
 

Μάθηµα Μονάδες ECTS 

 Έρευνα (Ολοκλήρωση ∆ι6λωµατικής εργασίας) 16 

Μαθήµατα Ε	ιλογής 

Κωδ. Μάθηµα Μονάδες ECTS (∆.Μ.) 

331 Ενεργειακές Τεχνολογίες στη Γεωργία 7  (3) 

332 Μετρήσεις και Αυτοµατισµοί Περιβάλλοντος Γεωργικών Εγκαταστάσεων 7  (3) 

333 Στραγγίσεις − Περιβαλλοντική Υδραυλική 7  (3) 

334 
Ρύ6ανση Εδαφών, Νερών και Φυτών. Προστασία Εδαφικών 

Πόρων − Προβληµατικά Εδάφη − ∆ιαχείριση και Βελτίωση Εδαφών 
7  (3) 

   Ε6ιλογή δύο µαθηµάτων εκ των ανωτέρω    

ΣΥΝΟΛΟ:                                                                                                             30 ΕCTS 

Άρθρο 14o 

Προϋ	οθέσεις – Υ	οχρεώσεις για την α	όκτηση του Μ.∆.Ε. 

Για την α6όκτηση του Μ.∆.Ε. α6αιτούνται: 

1. Η ε6ιτυχής εξέταση στα 6ροβλε6όµενα α6ό το Π.Μ.Σ. µαθήµατα, µε µέσο όρο 

βαθµολογίας των µαθηµάτων τουλάχιστον 6.5, σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή 

του µετα6τυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκ6αιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο Π.Μ.Σ. και τον Ε.Κ.Λ. 

2. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαµήνου κάθε µετα6τυχιακός φοιτητής 

υ6οχρεούται να ανα6τύξει σε µορφή σεµιναρίου ένα θέµα σχετικό µε την 

κατεύθυνση Ειδίκευσης, και διαφορετικό α6ό το θέµα της Μ.∆.Ε.. Η ε6ιλογή του 

θέµατος γίνεται α6ό τον µετα6τυχιακό φοιτητή σε συνεργασία µε τον 

ε6ιβλέ6οντα Καθηγητή του και κατατίθεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για ε6ικύρωση και 

ορισµό ηµεροµηνίας διεξαγωγής του. Η 6αρουσίαση των σεµιναρίων γίνεται 

ενώ6ιον ανοικτού ακροατηρίου υ6ό µορφή Ηµερίδας. Η 6αρακολούθηση των 

σεµιναρίων είναι υ6οχρεωτική για όλους τους µετα6τυχιακούς φοιτητές. 

3. Η 6ραγµατο6οίηση, τουλάχιστον εξαµηνιαίας ερευνητικής εργασίας στο 

αντικείµενο της ειδίκευσης. Το αντικείµενο της εργασίας αυτής 6ρέ6ει να έχει 

6ρωτότυ6ο ερευνητικό χαρακτήρα και τα α6οτελέσµατα να 6αρουσιάζονται υ6ό 

τη µορφή διατριβής, χαρακτηριζόµενης ως «Μετα6τυχιακή ∆ιατριβή 
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Ειδίκευσης». Η ερευνητική διατριβή µ6ορεί να εκ6ονείται στα Εργαστήρια της 

Σχολής ή σε άλλα Εργαστήρια Τριτοβάθµιων Εκ6αιδευτικών ή Ερευνητικών 

Ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

4. Η ανάθεση θέµατος εκ6όνησης της διατριβής ειδίκευσης σε κάθε µετα6τυχιακό 

φοιτητή 6ρέ6ει να γίνεται εντός του 1ου εξαµήνου. Κάθε φοιτητής σε συνεργασία 

µε τα µέλη ∆.Ε.Π. ε6ιλέγει το θέµα της διατριβής του. Η καταληκτική ηµεροµηνία 

κατάθεσης του θέµατος και της τριµελούς ε6ιτρο6ής γνωστο6οιείται ε6ίσηµα και 

στα µέλη ∆.Ε.Π.. Το θέµα υ6οβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. α6ό το µέλος ∆.Ε.Π., 6ου θα 

είναι και ο ε6ιβλέ6ων καθηγητής, και συνυ6ογράφεται α6ό το φοιτητή. Ο τελικός 

κατάλογος των θεµάτων εγκρίνεται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ.. 

5. Είναι δυνατόν ένας φοιτητής µε αίτησή του, να ζητήσει µία µόνο φορά αλλαγή 

Ε6ιβλέ6οντα Καθηγητή αφού εξηγήσει γρα6τώς και ε6αρκώς τους λόγους αυτής 

της αλλαγής. Τυχόν αλλαγή του Ε6ιβλέ6οντα Καθηγητή µ6ορεί να συνε6άγεται 

και αλλαγή του θέµατος της Μ.∆.Ε. Ο νέος Ε6ιβλέ6ων Καθηγητής ορίζει το θέµα 

και την Τριµελή Ε6ιτρο6ή 6ου εγκρίνεται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ. Οριστικο6οίηση του 

θέµατος της Μ.∆.Ε. µ6ορεί να γίνει έγκαιρα 6ριν την ε6ίσηµη κατάθεσή της στην 

τριµελή Εξεταστική Ε6ιτρο6ή. 

6. Η διατριβή εξετάζεται α6ό τριµελή Ε6ιτρο6ή, στην ο6οία συµµετέχει το 

ε6ιβλέ6ον µέλος ∆.Ε.Π. του Τµήµατος, 6ου ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή, 

Ανα6ληρωτή Καθηγητή ή Ε6ίκουρου Καθηγητή, και δύο άλλα µέλη ∆.Ε.Π., α6ό 

τα ο6οία το ένα µ6ορεί να είναι Λέκτορας του Τµήµατος ή ερευνητής 

αναγνωρισµένου ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδα6ής ή της αλλοδα6ής, 6ου 

είναι κάτοχος διδακτορικού δι6λώµατος και έχει ε6αρκή ε6ιστηµονική, 

ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Τα µέλη της τριµελούς Ε6ιτρο6ής 

ορίζονται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ. µετά α6ό 6ρόταση του ε6ιβλέ6οντα και θα 6ρέ6ει να 

ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ε6ιστηµονική ειδικότητα µε αυτή στην ο6οία 

εκ6ονεί ο υ6οψήφιος τη Μ.∆.Ε. και µ6ορούν ορισµένα α6ό αυτά να 6ροέρχονται 

α6ό άλλο τµήµα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. 

7. Α6αραίτητη 6ροϋ6όθεση, για την υ6οβολή και εξέταση της διατριβής 

Ειδίκευσης α6ό την τριµελή Ε6ιτρο6ή, είναι η συµ6λήρωση όλων των 

διδακτικών µονάδων των µαθηµάτων. 
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8. Μετά το 6έρας εκ6όνησης και συγγραφής της διατριβής Ειδίκευσης α6ό κάθε 

µετα6τυχιακό φοιτητή, αυτή κατατίθεται στην τριµελή Ε6ιτρο6ή µε ευθύνη του 

∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ.. Η τριµελής Ε6ιτρο6ή υ6οχρεούται να 6ερατώσει το έργο 

της έγκρισης ή α6όρριψης της Μ.∆.Ε. εντός 20 ηµερών. Με ευθύνη της Ε6ιτρο6ής 

αυτής, µέσω του ε6ιβλέ6οντα, γίνεται, α6ό τον µετα6τυχιακό φοιτητή, 

6αρουσίαση των α6οτελεσµάτων της διατριβής, µε τη µορφή διάλεξης ενώ6ιον 

ανοικτού ακροατηρίου. Η ηµεροµηνία της 6αρουσίασης ορίζεται α6ό το 

∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. και γνωστο6οιείται ε6ίσηµα σε όλα τα µέλη ∆.Ε.Π.. Μετά 

την 6αρουσίαση της διατριβής, τα µέλη της Ε6ιτρο6ής υ6οβάλλουν στον 

υ6οψήφιο σχετικές ερωτήσεις, στη συνέχεια κρίνουν το 6ρωτότυ6ο της Μ.∆.Ε. 

και α6οφασίζουν για το α6οτέλεσµα της α6οδοχής ή α6όρριψης της διατριβής, 

δίνοντας, ταυτόχρονα, και τη σχετική βαθµολογία. Τα µέλη του ακροατηρίου δεν 

έχουν το δικαίωµα να υ6οβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόµενο. 

9. Κάθε µετα6τυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει α6ο6ερατώσει 6λήρως και 

ε6ιτυχώς τον 6ρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. και να έχει α6οκτήσει το Μ.∆.Ε., το 

αργότερο µέχρι το τέλος του 3ου ή 6ου εξαµήνου α6ό την 6ρώτη εγγραφή του στο 

Π.Μ.Σ.. Σε αντίθετη 6ερί6τωση, µε α6όφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο µετα6τυχιακός 

φοιτητής διαγράφεται. Αν ο µετα6τυχιακός φοιτητής έχει σοβαρούς λόγους 

υγείας ή αν έχει σοβαρό οικογενειακό 6ρόβληµα, ή η Μ.∆.Ε. έχει ειδικά 

ερευνητικά χαρακτηριστικά είναι δυνατό η Γ.Σ.Ε.Σ. να του δώσει 6ρόσθετο 

χρόνο. 

10. Η τελική βαθµολογία του Μ.∆.Ε. θα είναι το άθροισµα: (1) της µέσης 

βαθµολογίας του συνόλου των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. 6ου αντι6ροσω6εύει το 

65% της συνολικής βαθµολογίας, και (2) της βαθµολογίας της ∆ιατριβής 

Ειδίκευσης σε 6οσοστό 35%. Η βαθµολογία για το Μ.∆.Ε. θα είναι 6εριγραφική 

και σε 6αρένθεση θα αναγράφεται η αριθµητική βαθµολογία του µετα6τυχιακού 

φοιτητή µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων: Άριστα (8,50 – 10), Λίαν Καλώς 

(6,50 – 8,49). 

11. Κάθε µετα6τυχιακός φοιτητής, µετά το 6ρώτο εξάµηνο σ6ουδών του 

Π.Μ.Σ., µ6ορεί να ε6ικουρεί µέλη ∆.Ε.Π. στο εκ6αιδευτικό τους έργο, µε 

εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. διάρκειας α6ό 6 έως 10 ωρών εβδοµαδιαίως. 
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12. Ο µετα6τυχιακός φοιτητής µε αίτησή του µ6ορεί να συνεχίσει για 

α6όκτηση διδακτορικού δι6λώµατος. 

13. Η συγγραφή της Μ.∆.Ε. γίνεται σύµφωνα µε το 6ρότυ6ο συγγραφής 6ου 

6αρατίθεται στο Παράρτηµα Α. Η εγκεκριµένη Μ.∆.Ε., µετά το 6έρας των 

ενδεχόµενων διορθώσεων 6ου 6ροτείνει η ε6ιτρο6ή θα βιβλιοδετείται σε 5 

τουλάχιστον αντίγραφα. Στη βιβλιοθήκη και στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

κατατίθεται ένα (1) βιβλιοδετηµένο αντίτυ6ο και ένα (1) αντίτυ6ο σε 

ηλεκτρονική µορφή (pdf).   

Άρθρο 15ο 

Χορήγηση Τιµητικών Βραβείων και Υ	οτροφιών 

Είναι δυνατή η χορήγηση τιµητικών βραβείων ε6ίδοσης και υ6οτροφιών στους 

µετα6τυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ.. Ανάλογα µε το ύψος της εκάστοτε 

χρηµατοδότησης, α6οφασίζεται α6ό την Γ.Σ.Ε.Σ. η ισοµερής κατανοµή τιµητικών 

βραβείων στις 6έντε κατευθύνσεις µε την 6ροϋ6όθεση βαθµολογίας τουλάχιστον 

«Λίαν Καλώς». Τα κριτήρια χορήγησης των τιµητικών βραβείων για το 6ρώτο 

εξάµηνο σ6ουδών είναι τα εξής:  

1. Βαθµολογία στα µαθήµατα του 1ου εξαµήνου 6άνω α6ό 7,0. 

Τα Κριτήρια χορήγησης υ6οτροφιών για το δεύτερο εξάµηνο σ6ουδών είναι τα 

εξής: 

1. Μέσος όρος ε6ίδοσης στα µαθήµατα του 2ου εξαµήνου τουλάχιστον 8,0. 

Άρθρο 16ο 

∆ίδακτρα 

Με γνώµη της Γ.Σ.Ε.Σ. και α6όφαση της Συγκλήτου 6ροβλέ6εται η καταβολή 

διδάκτρων α6ό τους µετα6τυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ.. Το ύψος των 

διδάκτρων ανέρχεται σε 2000€ και 1000€ αντα6οδοτικό τέλος έρευνας ανά 

φοιτητή. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται α6ό τους µετα6τυχιακούς φοιτητές 

κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. για το Α’ εξάµηνο (1000€) και κατά την έναρξη 

των εξαµήνων (1000€ στο Β′ και 1000€ στο Γ′ εξάµηνο)  . Οι φοιτητές καταβάλουν 

6λήρες το οριζόµενο α6ό τα όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ 6οσό κατά την έναρξη 
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των τριών εξαµήνων σ6ουδών. Σε 6ερί6τωση µη ολοκλήρωσης των σ6ουδών τους 

µε τη λήξη του 3ου εξαµήνου, οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα 6ου 

ανέρχονται στο ½ του αρχικά οριζόµενου 6οσού (4ο έως και 6ο εξάµηνο). Κατ’ 

εξαίρεση είναι δυνατή η α6αλλαγή καταβολής διδάκτρων µόνο σε 6ερί6τωση 

6ου α6οδεικνύεται ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι (υγείας, 6ροσω6ικοί) και µόνο 

κατό6ιν σχετικής α6όφασης των οργάνων διοίκησης του 6ρογράµµατος. 

Άρθρο 17o   

Προσω	ικό 

Η υλο6οίηση του Προγράµµατος Μετα6τυχιακών Σ6ουδών θα α6ασχολήσει τα 

υ6ηρετούντα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος Γεω6ονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανε6ιστηµίου Θεσσαλίας καθώς και 

ε6ιστήµονες κύρους, η ε6ιλογή των ο6οίων θα 6ληροί τις 6ροϋ6οθέσεις της 

6αραγράφου 3α του άρθρου 12 του νόµου 2083/92. 

Καθένα α6ό τα άτοµα αυτά, θα α6ασχοληθεί στη διδασκαλία µέρους ή του 

συνόλου της διδακτέας ύλη ενός µαθήµατος του 6ρογράµµατος σ6ουδών, σε 

σεµινάρια και διδασκαλία και στην ε6ίβλεψη Μετα6τυχιακών Εργασιών των 

µετα6τυχιακών φοιτητών. 

Άρθρο 18ο   

Υλικοτεχνική Υ	οδοµή 

Σήµερα η Σχολή Γεω6ονικών Ε6ιστηµών στεγάζεται σε κτίριο στη Ν. Ιωνία 

Μαγνησίας, συνολικής ε6ιφάνειας 15.000 τ.µ. Στο χώρο αυτό υ6άρχουν και 

λειτουργούν τα ακόλουθα Εργαστήρια του Τµήµατος Γεω6ονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος: 

1. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών 

2. Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρµοσµένης Φυσιολογίας Φυτών  

3. Εργαστήριο Ζιζανιολογίας  

4. Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας 

5. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής 

6.  Εργαστήριο Φυτο6αθολογίας 
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7. Εργαστήριο Εδαφολογίας 

8. Εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Γεωχηµείας 

9. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος 

10. Εργαστήριο Βιοµετρίας 

11. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας 

12. Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας 

13. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Φυτών 

14. Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας και Γεωργικής Φαρµακολογίας 

15. Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Οικοσυστηµάτων και Βιο6οικιλότητας 

16. Εργαστήριο Κη6ευτικών Καλλιεργειών 

17. Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων 

18. Εργαστήριο 

Τα Εργαστήρια αυτά µε τον εξο6λισµό τους καθώς και η βιβλιοθήκη του 

Ιδρύµατος θα υ6οστηρίξουν το Π.Μ.Σ.  

Ε6ι6λέον, το Πανε6ιστηµιακό Αγρόκτηµα στο Βελεστίνο, έκτασης 200 6ερί6ου 

στρεµµάτων, διαθέτει δενδροκοµείο 6οικιλίας δένδρων, θερµοκή6ια, α6αραίτητο 

εξο6λισµό και εργαστηριακούς χώρους 6ου θα χρησιµο6οιηθούν για την 

εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και των µετα6τυχιακών εργασιών. 

Άρθρο 19ο   

∆ιασφάλιση 	οιότητας 

Τα 6νευµατικά δικαιώµατα των Μετα6τυχιακών ∆ιατριβών Ειδίκευσης και 

∆ιδακτορικών ∆ιατριβών ή τα 6ιθανά δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας ή εµ6ορικής 

εκµετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται µε σχετικές α6οφάσεις της Ε6ιτρο6ής 

∆εοντολογίας του Πανε6ιστηµίου Θεσσαλίας. Κάθε είδους λογοκλο6ή στις 

εργασίες των µαθηµάτων, τις δηµοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μετα6τυχιακών 

∆ιατριβών Ειδίκευσης, ε6ινόηση ερευνητικών δεδοµένων και αντιε6ιστηµονική 

συµ6εριφορά γενικότερα α6αγορεύεται. Η Ε6ιτρο6ή ∆εοντολογίας είναι 

αρµόδια να ενηµερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες των ΠΜΣ και να 

ε6ιβάλλει 6οινές ό6ου αυτό είναι αναγκαίο. Λε6τοµερείς οδηγίες για το θέµα θα 

εκδίδονται α6ό την Ε6ιτρο6ή ∆εοντολογίας του Πανε6ιστηµίου. Το ΠΜΣ 
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6ροσαρµόζεται στις διατάξεις 6ερί αξιολόγησης του Ν. 3685/08 (άρθρο 1, 6αρ. 2), 

και θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το 

ΠΜΣ διαθέτει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

Άρθρο 20ο  

Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

    Οι µετα6τυχιακοί φοιτητές οι ο6οίοι είχαν εισαχθεί µέχρι και το ακαδηµαϊκό 

έτος 2009-2010  στο τρο6ο6οιούµενο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Σχολής 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Πανε6ιστηµίου Θεσσαλίας, 6ου 

λειτουργούσε µε την 63723/Β7/13-7-2009 (ΦΕΚ 1479/Β’/22-7-2009) υ6ουργική 

α6όφαση, συνεχίζουν µέχρι την ολοκλήρωση των σ6ουδών τους µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και τον συγκεκριµένο κανονισµό. 

Άρθρο 21ο  

Ιδιαίτερες Περι	τώσεις 

Τυχόν ανακύπτοντα θέµατα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό και 

ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους, θα επιλύονται µε αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Η ενδεικτική έκταση της Μ.∆.Ε. 6ρέ6ει να κυµαίνεται µεταξύ  100-150 σελίδων. 

Τουλάχιστον 5 αντίγραφα της Μ.∆.Ε. θα βιβλιοδετούνται (όχι α6λή 

θερµοκόλληση µε 6λαστική µεµβράνη, όχι σ6ιράλ). Στο εξώφυλλο, στο ε6άνω 

µέρος, θα αναγράφονται «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Πρόγραµµα 

Μετα6τυχιακών Σ6ουδών του Τµήµατος Γεω6ονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια τα αρχικά του 6ρώτου και µεσαίου 

ονόµατος του υ6οψηφίου και το ε6ώνυµό του και ο τίτλος της Μ.∆.Ε.. Στο κάτω 

µέρος θα αναγράφεται το έτος ολοκλήρωσης και εξέτασης της Μ.∆.Ε.. Στην 

6ρώτη εσωτερική σελίδα θα αναγράφεται µόνο ο τίτλος µε 6ολύ µικρά 

γράµµατα. Στο κάτω µέρος της δεύτερης σελίδας θα αναγράφονται τα ονόµατα 

των µελών της Τριµελούς Συµβουλευτικής Ε6ιτρο6ής, συνοδευόµενα α6ό τον 

τίτλο και το γνωστικό αντικείµενο κάθε µέλους καθώς και το Ίδρυµα στο ο6οίο 

ανήκει.  Η εγκεκριµένη Μ.∆.Ε., µετά το 6έρας των ενδεχόµενων διορθώσεων 6ου 

6ροτείνει η ε6ιτρο6ή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη και στο Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) σε δύο αντίτυ6α, ένα (1) βιβλιοδετηµένο και ένα (1) 

αντίτυ6ο σε ηλεκτρονική µορφή (pdf). 

Περίληψη: Η 6ερίληψη 6ρέ6ει να είναι γραµµένη στην Ελληνική και Αγγλική 

Γλώσσα. Η 6ερίληψη στα Ελληνικά το6οθετείται 6ριν τα 6εριεχόµενα ενώ η 

αντίστοιχη στα Αγγλικά µετά την βιβλιογραφία. Η 6ερίληψη για την 

µετα6τυχιακή διατριβή δεν 6ρέ6ει να ξε6ερνά τις 250 λέξεις, να είναι γραµµένη 

σε 1 ½ διάστηµα, η γραµµατοσειρά να είναι Arial ή Times New Roman 12 

στιγµών και το κείµενο να είναι 6λήρως στοιχισµένο. Στο τέλος αναγράφονται οι 

λέξεις-κλειδιά (µέχρι 5) 6ου δεν εµ6εριέχονται στον τίτλο.  

Σώµα κειµένου: Γραµµατοσειρά Arial ή Times New Roman 12 στ., 1,5 διάστιχο, 

6λήρως στοιχισµένο. 

Λεζάντα Πίνακα: Γραµµατοσειρά Arial ή Times New Roman 10 στ., µονό 

διάστιχο, κεντραρισµένο. Ο 6ίνακας ακολουθεί κάτω α6ό την λεζάντα. 
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Λεζάντα σχήµατος-εικόνας: Γραµµατοσειρά Arial ή Times New Roman 10 στ., 

µονό διάστιχο, κεντραρισµένο. Η λεζάντα της εικόνας ή του σχήµατος γράφεται 

κάτω α6ό την εικόνα ή το σχήµα. 

Βιβλιογραφία:  

Α6ο Βιβλίο:  

Πα6αζαφειρίου, Ζ., 1994. Αρχές και 6ρακτική των αρδεύσεων, Εκδόσεις Ζήτη, 
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Brouwer, C. and Heibloem, M. 1986. Irrigation Water Management: Irrigation 

Water Needs. Training Manual No. 3. Publications Division, Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. FAO, Rome. pp 1-60. 

Α6ό διεθνές ή εθνικό Περιοδικό: 

Ayars, J.E., Phene, J.C., Hutmacher, B.R., Davis, R.K., Schoneman, A.R., Vail, S.S 

and Mead, M.R. 1999. Subsurface drip irrigation of row crops: a review of 15 

years of research at the Water Management Research Laboratory. Agricultural 

Water Management 42: 1-27 

Α6ό διεθνές ή εθνικό συνέδριο: 

Chatziathanassiou, A., Christou, M., Alexopoulou, E., Zafiris, C. 1998. Biomass 

and sugar yields of sweet sorghum in Greece. In: Chartier, et al. (Eds.), 

Proceedings of the 10th European Conference. C.A.R.M.E.N. Press, Germany, pp 

209–212. 

Μυγδάκος, Ε., Ρεζίτης, Α. και Κελε6ούρης, Χ. 2009. Οικονοµικότητα και 

α6οτελεσµατικότητα ενεργειακών καλλιεργειών στο νόµο Αιτωλοακαρνανίας: 

Α6οτελέσµατα καλλιεργητικής 6εριόδου 2006-2007. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 8-10 

Οκτωβρίου. pp 415-422. 

Α6ο ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Bhattarai, S., McHugh, J., Lotz, G. and Midmore, D. 2003. Physiological responses 

of cotton to subsurface drip irrigation on heavy clay soil. pp 1-3. 

http://www.regional.org.au.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Προ	τυχιακά µαθήµατα οριζόµενα για τους α	οφοίτους Τ.Ε.Ι. 

 
Μαθήµατα για τους α	οφοίτους Τ.Ε.Ι. Α′′′′ Κατεύθυνσης 
(Ε6ιλέγονται 8) 

 
1. Φυσιολογία Φυτών 

2. Παραγωγή Αγενώς Πολλαπλασιαζόµενου Υλικού 

3. Ειδική Γεωργία ΙΙ 

4. Εισαγωγή στην Προσοµοίωση Ανάπτυξης Καλλιεργειών 

5. Ειδική ∆ενδροκοµία  

6. Τεχνολογία  και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων 

7. Γεωργικός Πειραµατισµός  

8. Γενική Βελτίωση Φυτών  

9. Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων 

10. Ζιζανιολογία 

11. Λαχανοκοµία ΙΙ 

12. Γονιµότητα Εδαφών – Λιπάσµατα – Θρέψη Φυτών 
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Μαθήµατα για τους α	οφοίτους Τ.Ε.Ι. Β′′′′ Κατεύθυνσης 
(Ε6ιλέγονται 8) 

 
1. Γεωργική Ζωολογία 

2. Γενική Φυτοπαθολογία 

3. Φυσιολογία Φυτών 

4. ∆ενδροκοµία Ι 

5. Γεωργική Φαρµακολογία 

6. Γενική Γεωργία 

7. Γενική Εντοµολογία 

8. Εφαρµοσµένη Εντοµολογία 

9. Ειδική Φυτοπαθολογία 

10. Λαχανοκοµία Ι 

11. Προστασία Αποθηκευµένων Προϊόντων 

12. Ζιζανιολογία 
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Μαθήµατα για τους α	οφοίτους Τ.Ε.Ι. Γ′′′′ Κατεύθυνσης 
(Ε6ιλέγονται 8) 

 
1. Εδαφολογία 

2. Γονιµότητα Εδαφών – Λιπάσµατα – Θρέψη Φυτών  

3. Γένεση, Ταξινόµηση και Χαρτογράφηση Εδαφών 

4. Γεωργική Μηχανολογία 

5. Ειδικά Θέµατα Γεωργικής Μηχανολογίας 

6. ∆ιαχείριση Γεωργικού Εξοπλισµού 

7. Ενεργειακές Τεχνολογίες στη Γεωργία 

8. Συστήµατα Υδροπονικών Καλλιεργειών 

9. Γεωργικές Κατασκευές - Θερµοκήπια 

10. Υδραυλική 

11. Αρδεύσεις  

12. Υδατοκατανάλωση Καλλιεργειών 
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