
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8251/22/ΓΠ 
Κανονισμός Λειτουργίας του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφί-
μων Ζωικής Προέλευσης» μεταξύ του Τμήματος 
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλο-
ντος και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45», σε 
συνδυασμό με την υπό στοιχεία 227378/Ζ/22.12.2018 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 1990/22/ΓΠ/2.2.2022 (Β΄ 871) από-
φαση της Συγκλήτου, με την οποία ιδρύθηκε το Δ.Π.Μ.Σ. 
«Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπο-
νίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, στην υπ’ 
αρ. 214/24.3.2022 συνεδρίασή της, με την οποία εγκρί-
θηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνολο-
γία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευ-
σης», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 37 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Τροφίμων και Διατροφής στην υπ’ αρ. 3/10.3.2022 
συνεδρίασή της, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνολογία, Ποιότητα και 
Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 37 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια 
Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης»

Άρθρο 1 
Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

1. Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Το προτεινόμενο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. (Δ.Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων 
Ζωικής Προέλευσης» στοχεύει στη μεταφορά θεωρη-
τικής και μοντέρνας πρακτικής γνώσης σχετικά με την 
Τεχνολογία, Ποιότητα, Ασφάλεια και Προώθηση Τροφί-
μων Ζωικής Προέλευσης προς μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
πράγμα που θα ενισχύσει τις γνώσεις, τα προσόντα και 
το επιστημονικό τους υπόβαθρο γενικότερα, όχι μόνο 
στην κλασσική μικροβιολογία, χημεία, μηχανική τροφί-
μων και ειδικότερα ζωικών προϊόντων, αλλά και στις πιο 
σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις σε αυτά τα επι-
στημονικά πεδία όπως οι τεχνολογίες -omics (genomics, 
metagenomics, metabolomics, proteomics), το Microbial 
Risk assessment και οι εφαρμογές του στην εκτίμηση 
διάρκειας ζωής και ασφάλειας ζωικών προϊόντων, οι 
σύγχρονες τεχνολογίες μεταποίησης όπως οι θερμικές 
μέθοδοι επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, καθώς και 
στις μεθόδους και τον σύγχρονο εξοπλισμό ποιοτικού 
ελέγχου ζωικών προϊόντων, στα συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, στην ευρωπαϊκή 
και εθνική Νομοθεσία Τροφίμων, τη νέα πολιτική της 
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Ε.Ε. για τα τρόφιμα, όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο 
της ‘’Πράσινης Συμφωνίας - Green Deal’’, της στρατηγι-
κής ‘’Από το Χωράφι στο Πιρούνι - From Farm to Fork’’ 
και ειδικότερα της νέας Προγραμματικής Περιόδου της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., (2023-2030)’’, στο 
μάρκετινγκ, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών εξαγωγών τροφίμων ζωικής προέλευσης, θα 
ενδυναμώσει τις σχέσεις τους με φορείς της πρωτογε-
νούς και δευτερογενούς παραγωγής τροφίμων ζωικής 
προέλευσης και τελικώς θα αυξήσει το επιστημονικό 
και επαγγελματικό τους υπόβαθρο, προσδίδοντάς τους 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ως στελέχη στη 
ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανία τροφίμων, τόσο σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2. Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία επικεντρώνεται το 

προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
- Ποιότητα και Αυθεντικότητα Τροφίμων Ζωικής Προ-

έλευσης
- Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
- Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Ζωικής Προ-

έλευσης
- Τεχνολογίες Μεταποίησης Τροφίμων Ζωικής Προ-

έλευσης
- Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τροφίμων Ζωικής Προέ-

λευσης.
Τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, σε συνδυασμό 

με τη διασύνδεση των διδασκόντων με τον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης (π.χ. 
κτηνοτροφικές μονάδες παραγωγής γάλακτος / κρέα-
τος, υδατοκαλλιέργειες), τη βιομηχανία τροφίμων και 
μεταποίησης αλιευμάτων, τυποποίησης και επεξεργα-
σίας κρέατος, γάλακτος και προϊόντων τους (αλλαντο-
ποιεία, τυροκομεία) και με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς, την εμπειρία των διδασκόντων σε εθνι-
κά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, 
την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεών τους, 
την αναγνωρισιμότητά τους σε διεθνές επίπεδο, και τον 
σύγχρονο εξοπλισμό των συνεργαζόμενων τμημάτων, 
αποτελούν, μεταξύ των άλλων, την κινητήριο δύναμη 
για την ίδρυση, οργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή του 
προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ..

3. Τίτλος σπουδών
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφά-
λεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» (MSc in Technology, 
Quality and Safety of animal origin foods).

4. Κατηγορίες υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, 

είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, 
οι φοιτητές Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ. «των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 

τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή 
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ..». 
Επίσης, σύμφωνα με την με την παρ. 3 του άρθρου 35 
του ν. 4485/2017, «η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη 
φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικο-
νομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν 
υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή».

Απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι. και απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού

Προαπαιτούμενα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι:
- Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι
- Για τους απόφοιτους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, απαραί-

τητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση του πτυχίου τους 
από το ΔΟΑΤΑΠ.

- Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται 
από αντίστοιχα πιστοποιητικά. Πτυχιούχοι αγγλόφωνων 
πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προ-
σκόμισης διπλώματος γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την 
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι υποψήφιοι θα εξε-
τάζονται γραπτώς από επιτροπή που ορίζεται από τη Σ.Ε., 
ώστε να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. 
Οι εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα θα γίνονται πριν τη 
διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής των υποψηφίων.

Αλλοδαποί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται μετά την εξέ-

ταση των δικαιολογητικών τους από τη Σ.Ε., η οποία 
εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ. Για την εισαγωγή των 
αλλοδαπών πτυχιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ. ισχύουν οι ίδιες 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους της 
ημεδαπής με απαραίτητη την αναγνώριση του πτυχίου 
τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας ισχύει ό,τι και για τους απόφοιτους Ελληνικών 
Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι. και Έλληνες απόφοιτους Α.Ε.Ι. εξωτερικού.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη εκδήλωσης εν-
διαφέροντος και εξετάζονται από την ΕΔΕ, μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Άρθρο 2
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1. Χρονική διάρκεια.
Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνολογία, Ποιότητα και 

Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» θα είναι δύο 
(2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν την 
ολοκληρωμένη παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 5 
υποχρεωτικών μαθημάτων και την ερευνητική διπλω-
ματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών είναι 60 ECTS. Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπει 
παράταση η οποία μπορεί να είναι έως 6 μήνες.

2. Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών.

• Πλήρης παρακολούθηση μαθημάτων με ανώτερο 
όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα 
που ορίζεται στο 30%.
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• Επιτυχής εξέταση μαθημάτων.
• Ολοκλήρωση και επιτυχής εξέταση ερευνητικής με-

ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
3. Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και 

λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4585/2017 είναι:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτε-
λεί το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοι-
κητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του 
Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. 
δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

β) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία απο-
τελείται από πέντε μέλη ΔΕΠ των δυο Τμημάτων, δύο 
μέλη από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τρία μέλη 
από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για διετή θητεία και δυο εκ-
προσώπους φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος που εκλέγονται για ετήσια θητεία. Η ΕΔΕ ορίζει τον 
Πρόεδρο και Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Πρόεδρός της, 
όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται 
από το Τμήμα που έχει τη διοικητική υποστήριξη του 
προγράμματος.

Στα καθήκοντα της ΕΔΕ περιλαμβάνονται: η παρακο-
λούθηση των δράσεων, η επιλογή του διδακτικού προ-
σωπικού, η αποτίμηση των εκπαιδευτικών μέσων και 
πόρων του Δ.Π.Μ.Σ., όπως και η λήψη των κατάλληλων 
μέτρων για την επικαιροποίηση και βελτίωσή τους. Έργο 
της ΕΔΕ είναι η συνολική παρακολούθηση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας που διέπει τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., 
στην οποία περιλαμβάνονται: η εποπτεία της παρακο-
λούθησης της προόδου των φοιτητών, ο καθορισμός 
των διαδικασιών και κριτήριων διασφάλισης ποιότητας, 
η εποπτεία της διοικητικής υποστήριξης, η διαμόρφωση 
των προϋποθέσεων εισδοχής και προσέλκυσης φοιτη-
τών, ο σχεδιασμός του Δ.Π.Μ.Σ. με τις εξής δράσεις:
 ανάπτυξη της διάρθρωσης και του περιεχομένου 

(Θεματικές Ενότητες, πρακτική άσκηση, Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία),
 περιγραφή των μαθησιακών στόχων και αποτελε-

σμάτων,
 ανάπτυξη του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού,
 καθορισμός της διδακτέας, εξεταστέας ύλης, της 

συμπληρωματικής βιβλιογραφίας και των ψηφιακών 
πόρων για μελέτη,
 διατύπωση των υποχρεώσεων των φοιτητών για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. και την απόκτηση του 
σχετικού κοινού τίτλου σπουδών,
 καθορισμός των προδιαγραφών και των αναγκών 

σε ακαδημαϊκό προσωπικό,
 καθορισμός των αναγκών σε υλικοτεχνικούς και ψη-

φιακούς πόρους, καθορισμός της Επιτροπή Επιλογής 
Φοιτητών,
 περιγραφή των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγη-

σης του Δ.Π.Μ.Σ.
 κατάρτιση του Κανονισμού και Οδηγού Σπουδών 

του Δ.Π.Μ.Σ.

Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τον ορισμό της Συντονιστικής 
Επιτροπής (Σ.Ε.).

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων, οι οποί-
οι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 
από την ΕΔΕ για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. Στη Σ.Ε. συμμετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος 
και Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι μέλος της Σ.Ε. 
και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση 
της ΕΔΕ για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι Κα-
θηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής καθηγητής, 
του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθή-
κοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4485/2017 
και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευ-
θυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσμα-
τική λειτουργία του προγράμματος. Δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.

Η Σ.Ε. συνεδριάζει υπό την προεδρία του Διευθυντή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα 
ή όποτε άλλοτε κριθεί τούτο αναγκαίο, με καθορισμένη 
ημερήσια διάταξη. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, 
όταν είναι παρόντα τουλάχιστον (3) μέλη της. Οι απο-
φάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Συνέλευση λαμβάνο-
νται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις που αναφέρονται 
στη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. λαμβάνονται από την ΕΔΕ 
ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της Σ.Ε. Σε περίπτωση 
συζήτησης ειδικού θέματος, η μελέτη του οποίου έχει 
ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ, που δεν είναι μέλος της Σ.Ε. τότε 
το μέλος αυτό προσκαλείται από τη Σ.Ε. να μετέχει σε συ-
νεδρίασή της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τη συζήτηση 
του θέματος ως εισηγητής. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. 
τηρούνται πρακτικά, από ένα μέλος της Γραμματείας του 
Δ.Π.Μ.Σ., τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα 
μέλη της αναφερόμενης συνεδρίασης. Οι αποφάσεις της 
Σ.Ε. κοινοποιούνται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της ΕΔΕ.

Η Σ.Ε. εισηγείται στην ΕΔΕ τον ορισμό των μελών της 
τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της διπλωματικής ερ-
γασίας κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από πρόταση 
του Επιβλέποντος καθηγητή. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. 
ορίζεται ως διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Κατά τη 
λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου 
Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., κα-
θώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την 
αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφι-
στάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση 
των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κα-
τατίθεται στην ΕΔΕ.

Για τη λειτουργία των Δ.Π.Μ.Σ. η ΕΔΕ ορίζει, με θητεία 
δύο (2) ετών, τις Επιτροπές που αναφέρονται παρακάτω. 
Η ΕΔΕ συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει 
απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των επιτρο-
πών εγκρίνονται από την ΕΔΕ. Επιτροπές για επιμέρους 
θέματα μπορεί να ορίσει και η Σ.Ε.
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δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αποτελεί-
ται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο 
οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες 
του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότη-
τες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017.

ε) Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης του Δ.Π.Μ.Σ.: 
Έργο της Επιτροπής Οικονομικής διαχείρισης είναι η 
οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. και συγκεκριμένα η 
παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση 
των οικονομικών του Προγράμματος.

στ) Επιτροπή Δεοντολογίας του Δ.Π.Μ.Σ.: Η Επιτροπή 
Δεοντολογίας είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κα-
νόνων ηθικής και δεοντολογίας στον τρόπο διεξαγω-
γής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών 
εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των διπλω-
ματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματικών δι-
καιωμάτων, στη λογοκλοπή εργασιών, κ.τ.λ.

ζ) Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Έργο 
της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών απο-
τελούν τα παρακάτω: • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών • Έλεγχος της συ-
νάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του 
Δ.Π.Μ.Σ.. • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. • Τελική 
κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του 
Προγράμματος και πρόταση επιλογής υποψηφίων με 
βάση την κατάταξη αυτή στο ΕΔΕ.

Άρθρο 3 
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. - 
Διαδικασίες επιλογής - Δωρεάν φοίτηση

1. Αιτήσεις
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τρο-

φίμων Ζωικής Προέλευσης» θα γίνονται δεκτοί έως και 
30 φοιτητές ανά έτος.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και συναφών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού-
χοι Τμημάτων ΤΕΙ, στα παρακάτω αντικείμενα:

• Γεωπονίας
• Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
• Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
• Βιολογίας
• Κτηνιατρικής
• Διαιτολογίας - Διατροφής
• Χημικών Μηχανικών
• Χημικών
• Άλλων συναφών αντικειμένων.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν 

αίτηση στη Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την πρό-
σκληση. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητι-
κό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το 
οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους καθώς και 
δύο συστατικές επιστολές. Οι αιτήσεις μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία 
του μεταπτυχιακού είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτη-
τών καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψη-
φίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει 
όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και καλεί σε 
συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους προκρινόμενους 
υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα Δ.Π.Μ.Σ. και 
τελειόφοιτοι που προβλέπουν ότι θα έχουν εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή 
διατριβή, όπου αυτή προβλέπεται, μέχρι την προθεσμία 
επικύρωσης του πίνακα των επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. 
Υποψήφιοι με μέσο όρο βαθμολογίας κατά τη διαδικασία 
της συνέντευξης μικρότερο του πέντε (5) με άριστα το 
δέκα (10) αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει τις προβλεπόμε-
νες από τον παρόντα κανονισμό διαδικασίες επιλογής 
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και κατατάσ-
σει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά. Μετά την 
ολοκλήρωση των εγγραφών ανακοινώνεται πίνακας των 
φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτησης βάσει του 
άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

2. Διαδικασία επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών είναι αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 34 του 
ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής:

1) Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας των προπτυχι-
ακών μαθημάτων που φαίνονται στο αναλυτικό πιστο-
ποιητικό σπουδών και έχουν σχέση με τα προπτυχιακά 
μαθήματα του επισπεύδοντος Τμήματος (αριθμός μορί-
ων = Μ.Ο. x 3). (Μέγιστος αριθμός Μορίων 30)

2) Ο γενικός βαθμός πτυχίου (αριθμός μορίων = γενι-
κός βαθμός x 2). (Μέγιστος αριθμός Μορίων 20)

3) Πτυχιακή εργασία (Μέγιστος αριθμός μορίων 6)
4) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (αριθμός μορίων = 

Άριστη γνώση: 10 μόρια, Πολύ καλή γνώση: 7,5 μόρια 
και Καλή γνώση: 5 μόρια). (Μέγιστος αριθμός μορίων 10).

Σε περίπτωση εξετάσεων αγγλικής γλώσσας (βαθμός 
x 0,5). (Μέγιστος αριθμός μορίων)

5) Η γνώση χειρισμού Η/Υ (αριθμός μορίων 4 μόρια).
6) Η επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός μο-

ρίων 4 μόρια).
7) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα 

(μέγιστος αριθμός μορίων 6 μόρια).
8) Συνέντευξη (Μέγιστος αριθμός μορίων 20) η οποία 

πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο, ενώ η ακριβής ημερο-
μηνία διεξαγωγής της ορίζεται από τη Σ.Τ.

9) Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, τα οποία συνε-
κτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από την 
Επιτροπή.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται 
υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογιών των προπτυχια-
κών μαθημάτων που είναι σχετικά με το παρόν Δ.Π.Μ.Σ.

3. Τέλη φοίτησης
Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και η βασική 

πηγή χρηματοδότησής του είναι τα τέλη φοίτησης των 
μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 3.000 € ανά 
μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύκλου 
σπουδών.

Το ποσοστό απαλλαγής των φοιτητών από τα τέλη 
φοίτησης, εκτιμάται να ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% 
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επί του συνολικού αριθμού των επιλεχθέντων μεταπτυ-
χιακών φοιτητών σε κάθε κύκλο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. 
που ορίζει η σχετική διάταξη του ν. 4485/2017.

4. Δωρεάν φοίτηση
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/

2017, είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοί-
τησης, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά 
το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισά-
γονται στο Π.Μ.Σ. «των οποίων το ατομικό εισόδημα, 
εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυ-
τοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), 
το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήμα-
τος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δη-
μοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή 
σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017, «η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοί-
τησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικο-
νομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν 
υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή».

Το ποσοστό απαλλαγής των φοιτητών από τα τέλη 
φοίτησης, εκτιμάται να ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% 
επί του συνολικού αριθμού των επιλεχθέντων μεταπτυχι-
ακών φοιτητών σε κάθε κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. που 
ορίζει η σχετική διάταξη του ν. 4485/2017.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον ενδιαφερόμενο προς τη Συντονιστική Επιτρο-

πή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΔΠ.Μ.Σ., η οποία 
εισηγείται προς τη ΕΔΕ την σχετική έγκριση.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα

1. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών

Όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά και αντιστοιχούν 
με έξι (6) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS. Η γλώσσα 
διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική (ή και Αγγλική 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). Επίσης, κατά τη διάρκεια 
των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να εκπονηθεί 
και να υποστηριχθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία. Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει έρευνα σε 
θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και 
εντάσσεται στα επιστημονικά αντικείμενα των μελών 
ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Η γλώσσα συγγρα-
φής της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγ-
γλική. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών απονέμεται 
μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του διατμηματικού Π.Μ.Σ. 
περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση πέντε 
(5) μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένων γραπτών εξε-
τάσεων, αξιολόγηση ατομικών εργασιών κ.λπ.) και την 
επιτυχή ολοκλήρωση και υποστήριξη της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας. Θα υπάρχει δυνατότητα 
πραγματοποίησης της διδασκαλία εξ’ αποστάσεως σε 
ποσοστό 35% του συνόλου των μαθημάτων, η οποία 
θα υποστηριχτεί από τις υπάρχουσες υποδομές του 
Τμήματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός 
Μαθήματος Μάθημα

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

1 Σύσταση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Διατροφική Αξία Τροφίμων Ζωικής Προ-
έλευσης

6

2 Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 6

3 Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 6

4 Νομοθεσία και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Ζω-
ικής Προέλευσης

6

5 Στρατηγικές Μάρκετινγκ Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 6

Σύνολο 30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Β΄ Εξάμηνο

α/α Κωδικός 
Μαθήματος Μάθημα

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

1 Διπλωματική εργασία 30
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2. Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο 
Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν διδάσκοντες που προέρχονται 
κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον από μέλη 
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Τμήματος Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄ 173) ή επιστήμονες που απασχολούνται ως ακαδη-
μαϊκοί υπότροφοι στο οικείο Τμήμα. Όλοι οι διδάσκοντες 
πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός 
αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή (ΕΔΕ) σε περίπτωση που δεν επαρκεί το δι-
δακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται 
παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει 
μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέ-
ντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η 
οποία αποτελείται από πέντε μέλη ΔΕΠ των δυο Τμημά-
των, δύο μέλη από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και τρία μέλη από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και 
δύο φοιτητές.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ δεν επιτρέπεται να 
απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. Στις υποχρεώ-
σεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται οι κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους.

3. Διδάσκοντες Αμοιβές για διδασκαλία (εάν προβλέ-
πονται)

Αμοιβές για διδασκαλία δεν προβλέπονται.
4. Επίβλεψη
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζε-

ται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως 
σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την 
ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενι-
κής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή 
ή της φοιτήτριας. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική 
ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επι-
τροπή κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής 
εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και η περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας. Ερευνητές αναγνωρισμέ-
νων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ μπορεί να 
ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή 
ή της φοιτήτριας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας συγκροτείται από τη Συντο-
νιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. τριμελής επιτροπή, στην 
οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον 

άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα 
μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του Προγράμματος.

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να 
επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις πέντε (5).

5. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα 

είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, γί-
νεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και 
αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της 
απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο 
μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολό-
γησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται 
στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει 
σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα 
αυτό στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σε-
πτεμβρίου.

Ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης του φοιτητή σε ένα 
μάθημα είναι μέχρι μία (1) φορά. Αν τυχόν αποτύχει να 
λάβει προβιβάσιμο βαθμό στις 2 εξεταστικές περιόδους, 
διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ..

6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο 2ο εξάμηνο την διπλω-

ματική εργασία η οποία έχει ερευνητικό χαρακτήρα, σε 
θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμ-
ματος, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον τρι-
μελούς εξεταστικής επιτροπής (1 επιβλέπων και 2 μέλη 
ΔΕΠ) που ορίζει η ΣΕ, μετά από σχετική εισήγηση του 
Διευθυντού του Δ.Π.Μ.Σ.. Τα μέλη της Τριμελούς Εξε-
ταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του Δ.Π.Μ.Σ. Κάθε μέλος ΔΕΠ ή ο διδάσκων βάσει του 
π.δ. 407/1980 ενημερώνει εγγράφως τη Γραμματεία για 
τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που προτείνει.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που 
ορίζεται από την ΣΕ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντού 
του Π.Μ.Σ. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, 
αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυ-
ματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
http://ir.lib.uth.gr και του ΠΜΣ. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαί-
ος λόγος (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό κ.λπ.), είναι 
δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση 
του Διευθυντή του ΠΜΣ και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε..

Η διαδικασία για την υποβολή της διπλωματικής ερ-
γασίας προς εξέταση είναι η εξής:

Μετά το πέρας εκπόνησης και συγγραφής της Δ.Μ.Ε. 
από κάθε φοιτητή, η εργασία παραδίδεται στον Επιβλέ-
ποντα και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Η Τριμε-
λής Εξεταστική Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το 
έργο της έγκρισης (με ή χωρίς διορθώσεις και σχόλια) ή 
απόρριψης της Δ.Μ.Ε. Ακολούθως, η Δ.Μ.Ε. κατατίθεται 
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στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. και με ευθύνη του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ. ορίζεται η ημερομηνία της παρουσίασης για κάθε 
φοιτητή η οποία και γνωστοποιείται σε όλους τους διδά-
σκοντες του Π.Μ.Σ.. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
της διατριβής πραγματοποιείται με τη μορφή διάλεξης 
ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Μετά την παρουσία-
ση της διατριβής, τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής υποβάλλουν στον υποψήφιο σχετικές ερω-
τήσεις, στη συνέχεια κρίνουν το πρωτότυπο της Δ.Μ.Ε. 
και την βαθμολογούν. Η εγκεκριμένη μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία, μετά το πέρας των ενδεχόμενων 
διορθώσεων που προτείνει η επιτροπή κατατίθεται σε 
πέντε (5) τουλάχιστον βιβλιοδετημένα αντίγραφα και 
δύο (2) ψηφιακά αντίγραφα στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
το αργότερο έως 15 ημέρες μετά την παρουσίασή της 
και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία ορκωμοσίας του 
φοιτητή. Στη βιβλιοθήκη και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης κατατίθεται ένα (1) βιβλιοδετημένο αντίτυπο και 
ένα (1) αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή (pdf ). Φοιτητής/τρια 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. στις κάτωθι αναφερόμενες 
περιπτώσεις:

- Υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο ολοκλήρω-
σης των σπουδών και δεν υπάρχει απόφαση της ΕΔΕ για 
επιπλέον παράταση.

- Αποτύχει στην επαναληπτική εξέταση μαθήματος
Σε περίπτωση αποτυχίας δύο (2) φορές κατά την 

προφορική εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Έπειτα από αίτηση διαγραφής του/της ιδίου/ας.
Ο φοιτητής/τρια που διαγράφεται από το πρόγραμ-

μα δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης 
όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.

- O φοιτητής οφείλει να επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα 
θεωρητικά μαθήματα και να συμπληρώσει όλες τις διδα-
κτικές μονάδες πριν από την παρουσίαση και εξέταση 
της ΔΜE. Στους φοιτητές παρέχεται και η δυνατότητα 
προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαί-
νει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστο-
λής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 
μεταπτυχιακού φοιτητή που οδηγεί στην λήψη του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει 
λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε πέντε (5) μαθήματα και 
στη διπλωματική του εργασία.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από το σύνολο των μαθημάτων (50%) 
και από την διπλωματική εργασία (50%).

Άρθρο 5
Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων

1. Πόροι
Οι πόροι του Δ.Π.Μ.Σ. θα προέρχονται αποκλειστικά 

από τα τέλη φοίτησης.
2. Διαχείριση
Η διαχείριση των οικονομικών του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από 

το Διευθυντή. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος 
για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού 
του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επι-

τροπή Οικονομικών του Δ.Π.Μ.Σ., και υποβάλλονται στη 
ΕΔΕ για έγκριση μια φορά το χρόνο. Η επιλεξιμότητα των 
δαπανών ελέγχεται από τον ΕΛΚΕ.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη παρα-
κολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της 
έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. 
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. (Επιστημονικά Υπεύθυνος 
του προγράμματος) ευθύνεται για τη σκοπιμότητα των 
δαπανών και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών δαπανών στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, 
την εκκαθάριση και την πληρωμή τους. Αν η δαπάνη δεν 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, απαιτείται 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα 
του Διευθυντή και έγκριση από την ΕΔΕ.

3. Δαπάνες
Η κατανομή γίνεται όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 37 του ν. 4485/2017, ήτοι: α) σε ποσοστό 70% 
για τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία 
κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, 
λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες και β) σε 
ποσοστό 30% για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 6 
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

1. Παρακολούθηση μαθημάτων.
Ο κάθε κύκλος (διάρκειας 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων) 

του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι δύο (2) εξάμηνα για πλήρη φοίτηση, εκ 
των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκ-
πόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε 
μάθημα ορίζεται στο 30%.

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι 
υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της προθε-
σμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότη-
τας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή 
την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται 
απόφαση της ΕΔΕ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ.

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το Δ.Π.Μ.Σ., χω-
ρίς την επιστροφή των τελών φοίτησης με απόφαση της 
ΕΔΕ μετά από σχετική πρόταση της ΣΕ, στις περιπτώσεις 
της μη τήρησης των παρακάτω υποχρεώσεών τους:

• Την τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70% των πραγματοποιηθέντων 
διαλέξεων σε κάθε εξάμηνο.

• Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθε-
σμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

• Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των ορ-

γάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεο-
ντολογία.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χο-
ρηγείται παράταση σπουδών και μέχρι 6 μήνες, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ.
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2. Αναστολή φοίτησης.
Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να 

χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσω-
ρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα τέσσερα (4) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια 
της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδι-
ότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

3. Υλικοτεχνική Υποδομή.
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις 

του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Πε-
ριβάλλοντος και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε δύο (2) κτί-
ρια, τα οποία είναι διαθέσιμα και για τη λειτουργία του Δι-
ατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. 
που αυτά πραγματοποιούνται είναι:

Αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυ-
ολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Τμήματος 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής που διαθέτουν στα-
θερούς υπολογιστές συνδεδεμένους με βιντεοπροβο-
λείς οροφής. Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχει 
δυνατότητα σύνδεσης σε διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων.

4. Ολοκλήρωση των σπουδών.
Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται 

κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από 
τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του.

Για να λάβει μέρος ο φοιτητής στην τελετή καθομολό-
γησης πρέπει να έχει:

• Ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, όπως 
προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.

• Να έχει παραδώσει την Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
• Να μην έχει εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.
• Να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες.
Η καθομολόγηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-

τήτριες τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, παρουσία του 
Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και των Προέδρων των Τμημά-
των.

5. Ιδρυματικό αποθετήριο.
Οι εγκεκριμένες μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 

μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προ-
τείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθενται 
από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη 
βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο 
έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Η 
Γραμματεία του τμήματος δεν ολοκληρώνει τα στάδια 
της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν 
προηγουμένως δεν λαμβάνει από τους υποψηφίους, βε-
βαίωση κατάθεσης της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής 
διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύ-
νη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΠΘ όλες οι εργασίες 
αυτές δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του 
Πανεπιστημίου http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/1

6. Βεβαιώσεις.
Η μορφή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

και το τελετουργικό της ορκωμοσίας, καθορίζονται στον 
κανονισμό του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτή-
ματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου της 224ης/17.10.2008 συνεδρίασής του και 

οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13.8.2007 
υπουργικής απόφασης.

7. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη.

Η γραμματειακή κάλυψη του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από προ-
σωπικό του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτι-
νου Περιβάλλοντος που διαθέτει την κατάλληλη εμπει-
ρία και υπευθυνότητα, με την συγκατάθεσή τους και η 
αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. ή 
από προσωπικό που θα προσληφθεί με σύμβαση έργου.

8. Υποτροφίες.
Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει τη χορήγη-

ση υποτροφιών. Ωστόσο, οι φοιτητές μπορούν να λά-
βουν υποτροφία για τη φοίτησή τους από πόρους εκτός 
Δ.Π.Μ.Σ..

9. Φοιτητικά δάνεια.
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 43 
του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) για τη χορήγηση φοιτητικών 
δανείων.

10. Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
Η επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνεται δι-

αρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώ-
σεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο 
ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 7 
Διασφάλιση ποιότητας

1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή.
Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Δι-

πλωματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή 
εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται 
με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του 
ΠΘ.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, 
τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών 
Διπλωματικών Εργασιών επινόηση ερευνητικών δεδο-
μένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα 
απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια 
να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες των 
Δ.Π.Μ.Σ. και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι ανα-
γκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται 
από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υπο-
στήριξη, αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλε-
κτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής 
βιβλιοθήκης του ιδρύματος.

2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4521/2018, τα χρημα-

τοδοτούμενα ερευνητικά έργα, οι διπλωματικές εργασίες 
και τα διδακτορικά που κατά δήλωση του επιστημονι-
κού υπευθύνου περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, 
σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό 
υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα 
ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλο-
νται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο 
δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον 
ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχε-
τική έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας 
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της Έρευνας. Το ίδιο ισχύει για έρευνα στις κοινωνικές 
επιστήμες, με την τήρηση των κανόνων της εχεμύθειας, 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το σεβα-
σμό των ατομικών δικαιωμάτων.

3. Αξιολόγηση Προγράμματος
Το Δ.Π.Μ.Σ. εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί αξι-

ολόγησης του ν. 4485/2017, ως εξής:
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται ανώνυμη 

ηλεκτρονική αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε δι-
δάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερι-
κής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστο-
ποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στον 
ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγη-
ση του ΔΠ.Μ.Σ. διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμ-
βουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.). Τα πέντε (5) μέλη είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλ-
λοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα 
που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες 
στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, του αντί-
στοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση 
ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. 
Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής. 
Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανα-
νέωσης, εκτός από τον φοιτητή, του οποίου η θητεία εί-
ναι ετήσια. Η ιδιότητα του Προέδρου, ο τρόπος επιλογής 
του μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς και κάθε ειδικότερο 
θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη 
διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
παρ. 4 έως 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017, καθορί-
ζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με απόφαση της Κοσμητείας συγκροτείται μία Ε.Σ.Ε. 
για το Δ.Π.Μ.Σ. και τα μέλη της επιλέγονται από σχετι-
κό μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. 
Για την κατάρτιση του μητρώου το Τμήμα προτείνει, με 
τεκμηριωμένη εισήγηση της ΕΔΕ, τρία (3) μέλη από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτομέρειες ως προς 

την κατάρτιση και επικαιροποίηση του μητρώου, ορίζο-
νται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος για επαρκές χρονικό δι-
άστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν με 
εκπροσώπους των διδασκόντων και των φοιτητών, κα-
θώς και με τον Διευθυντή και τα μέλη των συλλογικών 
οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ., προκειμένου να διαμορφώσουν 
την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιο-
λόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις για τη συνεχή 
βελτίωση του Δ.Π.Μ.Σ., υποβάλλεται στην Κοσμητεία, 
στο Τμήμα και στη Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνε-
κτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακί-
νησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ9 της 
παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρ-
θρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυ-
μάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, 
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνο-
νται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης 
και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011.

Άρθρο 8
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις της ΕΔΕ ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-
ντή και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμμα-
τος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση 
του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 
μεταπτυχιακών σπουδών δύναται να πραγματοποιείται 
κάθε διετία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 18 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

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

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02022050605220012*
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