
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    11599/20/ΓΠ 
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Δια-

τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», (Ε.Α.Π.) του Τμήματος Γεωπο-

νίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 

(Τ.Γ.Ι.Υ.Π.) της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 

και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 

(Π.Τ.Ε.Α.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-

νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 (Α΄114), 

σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχια-
κών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

2. Το εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017, σύμφωνα με το οποίο «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και να δημοσιεύ-
σουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α΄114) σε συν-
δυασμό με την υπ΄ αρ. 227378/Ζ//22-12-2018 εγκύκλιο 
του ΥΠΠΕΘ.

3. Την υπ΄ αρ. 7868/19/ΓΠ/2-4-2019 απόφαση της Συ-
γκλήτου, με την οποία ιδρύθηκε το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση 
για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Β΄ 1267), σε εφαρ-
μογή του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

4. Την υπ΄ αρ. 10127/19/ΓΠ/23-4-2019 πράξη της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την οποία 
καταρτίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Εκ-
παίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Β΄ 1724).

5. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής στην υπ΄ αρ. 5η/26-2-2020 συνεδρίασή της, με την 
οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία 
και το Περιβάλλον», σύμφωνα με τα άρθρα 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 ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», (Ε.Α.Π.)

Του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος (Τ.Γ.Ι.Υ.Π.) της Σχολής Γεωπονικών Επι-
στημών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 
(Π.Τ.Ε.Α.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι-
βάλλοντος (T.Γ.Ι.Υ.Π.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδι-
κής Αγωγής (Π.Τ.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την 
Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.).

Το παραπάνω Δ.Π.M.Σ. εγκρίθηκε και λειτουργεί σύμ-
φωνα με τον ν. 4485/2017 και τον Κώδικα Δεοντολογίας 
του Π.Θ., ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Σύγκλητο την 3η 
Ιουλίου 2009.

O παρών κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει 
την απόφαση της Συγκλήτου με την οποία ιδρύθηκε το 
Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

α) Αντικείμενο
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημό-

νων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφο-
ρία, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευ-
τικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την 
αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διάδοση 
της αειφορίας και της αειφόρου διαχείρισης του περι-
βάλλοντος. Παράλληλα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν 
την έννοια και το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης, 
καθώς και θα ενημερωθούν για τη μετάβαση από την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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αειφόρο ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι 
ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργα-
νισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου (υπό την 
στενή και την ευρεία έννοια του όρου) και του ιδιωτικού 
τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα 
για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 
στρατηγικών για την αειφορική διαχείριση και προστα-
σία του περιβάλλοντος. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη 
σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα 
συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Δ.Π.Μ.Σ.

β) Σκοπός
Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνεται το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., το 

οποίο στοχεύει στην πλέον επιστημονικά ενημερωμέ-
νη παροχή γνώσης και κατάρτισης στους φοιτητές του 
ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις επαγγελ-
ματικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την 
επίτευξη των αρχών της αειφορίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.

Το πρόγραμμα στοχεύει:
• Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι απόφοι-

τοί τους να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών 
διεργασιών και της ρύπανσης, την επίδρασή τους στον 
άνθρωπο, καθώς και την επίδραση των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στο κλίμα.

• Να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για το φαι-
νόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της 
στην κοινωνία και στην οικονομία.

• Να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της 
εκπαίδευσης για την αειφορία του περιβάλλοντος, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του υδάτινου 
περιβάλλοντος.

• Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές 
του σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορική ανά-
πτυξη με την ταυτόχρονη ευαισθητοποίησή τους για τη 
συνειδητοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της 
και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

• Να προσφέρει στους αποφοίτους τους όλα τα εφό-
δια ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της χρήσης των 
όρων «εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο 
ανάπτυξη».

• Να προσφέρει στους αποφοίτους του την ικανότητα 
να αναπτύσσουν παρεμβατικά προγράμματα για το περι-
βάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στον εργασιακό 
τους χώρο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων.

• Να προσφέρει σύγχρονο και ολοκληρωμένο εκπαι-
δευτικό έργο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

• Να συμβάλει στη γνώση για τους τρόπους αξιοποίη-
σης της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

• Να βοηθήσει τους αποφοίτους τους να εξοικειωθούν 
με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών 
τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη 
των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων 
αειφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Να παράξει γνώση σχετικά με την εκπαιδευτική 
διαδικασία και να αναπτύξει πρωτότυπες ιδέες και 

εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνο-
λογίες για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος
Το κοινό Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για 
την Αειφορία και το Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.).

Άρθρο 2
Όργανα λειτουργίας του Δ.Π.M.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του Δ.Π.Μ.Σ. (άρθρο 31 ν. 4485/2017) είναι:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που 
αποτελεί το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊ-
κού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρα-
κτήρα του Δ.Π.Μ.Σ. και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά 
με το Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε 
άλλα όργανα.

β) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) συγκροτείται 

από μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
αντίστοιχου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου που 
διδάσκουν στο κοινό Π.Μ.Σ.. Η Ε.Δ.Ε. συγκροτείται από 
τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχει τη διοικητική 
υποστήριξη και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. από το έτερο Τμήμα. 
Επίσης η Ε.Δ.Ε. περιλαμβάνει και δύο (2) φοιτητές του 
οικείου κοινού Π.Μ.Σ. με ετήσια θητεία. Η Ειδική Δια-
τμηματική Επιτροπή είναι επταμελής.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζει τα 
μέλη των Σ.Ε., κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των 
διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ., συγκροτεί επιτροπές επιλο-
γής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών, διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τέλος, ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που 
προβλέπεται από το νόμο.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., απαρ-
τίζεται, κατά προτίμηση, από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
κάθε Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου 
της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την πα-
ρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής δεν 
δικαιούνται επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη 
συμμετοχή τους σε αυτή.

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 αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του 
Δ.Π.Μ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία από την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) ύστερα από σχετικές ει-
σηγήσεις της Σ.Ε.

Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέματος, η μελέτη 
του οποίου έχει ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ, που δεν είναι μέ-
λος της Σ.Ε. τότε το μέλος αυτό προσκαλείται από τη Σ.Ε. 
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να μετέχει σε συνεδρίασή 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 υπο-
γράφονται από όλα τα παρόντα μέλη της αναφερόμενης 
συνεδρίασης.

Η Σ.Ε. εισηγείται στη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
(Ε.Δ.Ε.) τον ορισμό των μελών της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) της διπλωματικής εργασίας κάθε 
μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από πρόταση του επιβλέ-
ποντος καθηγητή.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, 
με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστο-
ποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ. 
Ο απολογισμός κατατίθεται στην Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

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) Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., 
είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής Κα-
θηγητής, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ 
του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-
μόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο 
(2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του αυτό έργο.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Επίσης, 
είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των οικονομικών του 
Δ.Π.Μ.Σ. και για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ., οι οποίοι υποβάλλονται στην 
Ε.Δ.Ε. για έγκριση μια φορά το χρόνο.

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. η Ε.Δ.Ε. ορίζει, με θητεία 
δύο (2) ετών, τις παρακάτω Επιτροπές, κατά προτίμηση 
από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που 
τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ.

στ) Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων αποτελείται κατά 

προτίμηση από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. των εμπλεκόμενων 
Τμημάτων και ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. με ετή-
σια θητεία. Έργο της είναι ο έλεγχος των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών των υποψηφίων, της συνάφειας του 
πτυχίου τους με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 

και της γλωσσικής τους επάρκειας, η διενέργεια εξετά-
σεων και συνεντεύξεων, η τελική κατάταξη των υποψη-
φίων με βάση τη λίστα των κριτηρίων του Δ.Π.Μ.Σ. και 
η σχετική εισήγηση προς την Ε.Δ.Ε. για την επιλογή των 
υποψηφίων.

Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτη-
τών, αποτελούν τα παρακάτω:

1) Ο έλεγχος και η αξιολόγηση όλων των υποβληθέ-
ντων δικαιολογητικών.

2) Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου (σύμφωνα με 
την υπ΄ αρ. 5515/B7/29-01-2014 υπουργική απόφαση) 
με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

3) Ο έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
4) Η τελική κατάταξη εισερχομένων με βάση τη λίστα 

κριτηρίων του Δ.Π.Μ.Σ.
ζ) Επιτροπή Δεοντολογίας.
Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος, ανεξαρτήτου βαθμίδας.
Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας αποτελούν τα πα-

ρακάτω:
Η τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας. Κατά 

τη διεξαγωγή των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευ-
νητικών εργασιών, τη συγγραφής και δημοσίευσης των 
διπλωματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματι-
κών δικαιωμάτων, στη λογοκλοπή εργασιών, κ.λπ.

η) Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης.
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται ομοίως από τρία (3) κατά 

προτίμηση μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ανεξαρτήτως βαθ-
μίδας.

Έργο της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης αποτε-
λούν τα παρακάτω:

1) Καθορισμός του ύψους των διδάκτρων, όπου αυτά 
προβλέπονται, με τεκμηρίωση.

2) Διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και διαρκής ενη-
μέρωση των οικονομικών θεμάτων του προγράμματος.

Η Ε.Δ.Ε. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές, όπου αυτή 
κρίνει απαραίτητο.

Άρθρο 3
Εισαγωγή φοιτητών

α) Κατηγορίες υποψηφίων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το 

Περιβάλλον» (Ε.Α.Π.) γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολό-
γηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων 
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά-
των της αλλοδαπής. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα 
γίνεται από Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτη-
τών, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίζονται από τον 
Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνονται 
δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημε-
δαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει 
τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική 
βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία 
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή 
Επιλογής/Εξέτασης.

β) Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοι-

τητών που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ., ορίστηκε στους 
σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που 
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απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κεί-
μενη νομοθεσία. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περι-
ορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση καθώς 
και ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν 
ως υπεράριθμοι.

Κάθε χρόνο το Δ.Π.Μ.Σ. δημοσιεύει την προκήρυξη, 
μετά από έγκριση της Ε.Δ.Ε., σε ημερομηνίες που ορίζο-
νται από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., για το αμέσως επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος με ανακοίνωση τόσο στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο και την ιστοσελίδα των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων, όσο και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. 
και του Π.Θ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 
από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και κατατίθενται 
στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Αιτήσεις που δεν συνοδεύ-
ονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητι-
κά δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής 
των υποψηφίων.

γ) Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
Η επιλογή των υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από 

την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και ο 
πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Ειδική Δια-
τμηματική Επιτροπή. Η αποδοχή βασίζεται στην αξιολό-
γηση του φακέλου του υποψηφίου, όπου λαμβάνονται 
υπόψη τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά προβλέπονται 
στο άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής:

- Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας των προπτυχιακών 
μαθημάτων που φαίνονται στο αναλυτικό πιστοποιητικό 
σπουδών και έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων (αριθμός μορίων = Μ.Ο. 
x 3). (Μέγιστος αριθμός μορίων 30).

- Ο γενικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδι-
κών ψηφίων (αριθμός μορίων = γενικός βαθμός x 2). 
(Μέγιστος αριθμός μορίων 20).

- Η πτυχιακή εργασία (όπου αυτή προβλέπεται στον 
πρώτο κύκλο σπουδών) (Μέγιστος αριθμός μορίων 6).

- 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 
εξέτασης). (Μέγιστος αριθμός μορίων 10).

- Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (αριθμός μορίων 
= Άριστη γνώση: 4 μόρια, Πολύ καλή γνώση: 2,5 μόριο 
και Καλή γνώση: 1,5 μόρια) (μέγιστος αριθμός μορίων 
4 μόρια).

- Η επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 
4 μόρια).

- Η τυχόν προ υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα 
(μέγιστος αριθμός μορίων 6 μόρια).

- Η συνέντευξη (Μέγιστος αριθμός μορίων 20) η οποία 
πραγματοποιείται τον Οκτώβριο από την Επιτροπή Επι-
λογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, ενώ η ακριβής ημερο-
μηνία διεξαγωγής της ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.

- Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία (π.χ. κατοχή άλλων 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δεύτερο πτυχίο, γνώση 
Η/Υ, κ.λπ.) τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχια-
κών Φοιτητών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνε-
ται υπόψη ο μέσος όρος των βαθμολογιών των πέντε 
(5) προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το 
παρόν Δ.Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από τη 
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών ως εξής:

O Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών ανακοινώνει 
τόσο στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και την ιστοσε-
λίδα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, όσο και στην ιστο-
σελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. και καταχωρεί στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβο-
λής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
τους, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει σε φοιτητές που 
αποφοιτούν τόσο μετά την εξεταστική περίοδο του Ιου-
νίου όσο και του Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν 
αίτηση, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, στη 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την πρόσκληση. 
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν φωτοτυ-
πία της αστυνομικής ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα, 
αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμο-
λογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, 
πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης γλώσσας και οποιο-
δήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο θα ενισχύσει την υπο-
ψηφιότητά τους (βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, 
ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, 
πιστοποίηση γνώσης Η/Υ, κ.λπ.) καθώς και δύο συστα-
τικές επιστολές.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει τίτλο σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, οφεί-
λει να προσκομίσει τη βεβαίωση αναγνώρισης από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) κατά την 
υποβολή της αίτησης συμμετοχής ή το αργότερο πριν 
την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η Σ.Ε. καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υπο-
ψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει 
όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που 
έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη 
τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκε-
ντρώσει τα προ απαιτούμενα.

Επίσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να μετά-
σχουν στις διαδικασίες επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ. και τε-
λειόφοιτοι 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. 
από τη Ε.Δ.Ε., κάθε αρχή ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 4
Οργάνωση σπουδών

α) Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Πε-

ριβάλλον» (Ε.Α.Π.) διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά 
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εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι μαθήματα και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το εαρινό εξά-
μηνο. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρω-
ση του προγράμματος είναι 1 (ένα) ημερολογιακό έτος 
στο οποίο περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται 
για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και όπως θα 
ορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρο 33 του ν. 4485/2017). Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 60 
ECTS.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλο-
γής. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα ισοδυναμούν με τέσσε-
ρα (4) ECTS το καθένα, τα Επιλογής ισοδυναμούν με τρία 
(3) ECTS το καθένα, ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με τριάντα (30) ECTS.

Τα μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν θεωρητική 
και εργαστηριακή διδασκαλία ή/και συνδιδασκαλία. Το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται 
μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS. Κάθε μεταπτυ-
χιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά τρία (3) υποχρεω-
τικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Επιπλέον, υποχρεούται 
να επιλέξει ένα (1) μάθημα επιλογής από δύο (2) διαθέσι-
μες επιλογές μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να 
εκπονηθεί και να υποστηριχθεί η Μεταπτυχιακή Διπλω-
ματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Η διδασκαλία των μαθημάτων ενδέχεται να είναι μικτή 
και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ 
αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων 
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Σε κάθε 
περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με 
τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε πο-
σοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), 
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 
45 (παρ. 3 του άρθρο 30 του ν. 4485/2017).

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περα-
τώσει πλήρως και επιτυχώς τον κύκλο του Δ.Π.Μ.Σ. και 
να έχει αποκτήσει το Δ.Μ.Σ. το αργότερο εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών από την πρώτη εγγραφή του στο 
Δ.Π.Μ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση με απόφαση της Ε.Δ.Ε., 
μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής διαγράφεται και του δίνεται σχετικό 
πιστοποιητικό παρακολούθησης του Δ.Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση 
φοίτησης σε μεταπτυχιακό φοιτητή, το ανώτερο όριο του 
οποίου προβλέπεται μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με απόφα-
ση της Ε.Δ.Ε. (παρ. 3. του άρθρου 33 του ν. 4485/2017). 
Σε κάθε άλλη περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός 
φοιτητής αιτηθεί παράταση των σπουδών του, αποφα-
σίζει σχετικά η Ε.Δ.Ε.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα, 
τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται 
και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών 
πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών 
συγγραμμάτων. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα οφείλουν 
να εξασφαλίζουν διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.

β) Πρόγραμμα Σπουδών
Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα ισοδυναμούν με τέσ-

σερα (4) ECTS το καθένα, καθώς και όλα τα μαθήματα 
Επιλογής ισοδυναμούν με τρία (3) ECTS το καθένα, ενώ η 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί 
με τριάντα (30) ECTS.

Τα μαθήματα δύνανται να περιλαμβάνουν θεωρητική 
και εργαστηριακή διδασκαλία ή/και συνδιδασκαλία. Το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται 
μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS. Κάθε μεταπτυ-
χιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά τρία (3) υποχρεω-
τικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Επιπλέον, υποχρεούται 
να επιλέξει ένα (1) μάθημα επιλογής από δύο (2) διαθέ-
σιμες επιλογές μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο (Πίνακας 1). 
Επίσης, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών 
θα πρέπει να εκπονηθεί και να υποστηριχθεί η Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας εί-
ναι η ελληνική, με δυνατότητα εκπόνησης αυτής στην 
αγγλική ή στη γαλλική, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η Μ.Δ.Ε περιλαμβάνει έρευνα σε θεματική ενότητα 
που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα 
επιστημονικά αντικείμενα των διδασκόντων που συμ-
μετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται η 
διάρθρωση του προγράμματος σπουδών που έχει μια 
ενιαία ροή, με τους τίτλους των μαθημάτων, το εξάμηνο 
διεξαγωγής τους και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 
(ECTS).

Πίνακας 1: Τίτλοι μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., εξάμηνο 
και πιστωτικές μονάδες

Κωδ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Τίτλος μαθήματος

Πιστωτικές 
μονάδες 
ECTS

A΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Γ.1 Γενικές αρχές οικολογίας και 
διαχείρισης οικοσυστημάτων 4

Γ.2 Οικονομία-Παγκόσμια Αδικία 
και Πορεία προς την Αειφορία 4

Γ.3 Κοινωνία-Περιβαλλοντικές 
Αξίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη 4

Επιλογή Ι

Μαθήματα επιλογής

Γ.4 Ειδικά περιβαλλοντικά θέματα 3

Γ.5 Μεθοδολογία κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής έρευνας 3

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας 15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Β΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Π.1
Περιβαλλοντική αγωγή και 
εκπαίδευση στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης

4

Π.2 Νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση 
και αειφορία 4

Π.3 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
εκπαίδευση για την αειφορία 4

Επιλογή ΙΙ

Μαθήματα επιλογής

Π.4 Διδακτική των φυσικών επιστη-
μών (βιολογία-οικολογία) 3

Π.5
Εφαρμογή και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών διαδικασιών 
στην περιβαλλοντική αγωγή

3

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 15

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματο-
ποιείται το χειμερινό εξάμηνο. H διδασκαλία των μαθη-
μάτων πραγματοποιείται διά ζώσης (ή εξ αποστάσεως 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) και η συμ-
μετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική. Διαπίστωση 
της παρακολούθησης σε ποσοστό μικρότερο του 80% 
των διδαχθεισών ωρών, τους στερεί το δικαίωμα εξέτα-
σης και οδηγεί στην επανάληψη παρακολούθησης του 
μαθήματος. Ζητήματα υγείας ή άλλων κοινωνικών ή οι-
κογενειακών προβλημάτων, τα οποία δυσχεραίνουν την 
ανελλιπή συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή, επιλύ-
ονται στη Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. μετά από σχετική αίτηση 
του μεταπτυχιακού φοιτητή και σε συνεννόηση με τον 
διδάσκοντα. Ακολουθεί σχετική απόφαση της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής έπειτα της εισήγησης της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα δύνανται να περιλαμβά-
νουν διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργασίες, εκ-
παιδευτικές επισκέψεις καθώς και συμμετοχή σε θερινά 
σχολεία. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και εργαστη-
ριακών ασκήσεων των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 
υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ένας μεταπτυχια-
κός φοιτητής δεν παρακολούθησε το 80% των ωρών 
διδασκαλίας ενός μαθήματος, τότε αποφασίζει σχετικά η 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Είναι υποχρεωτική η υπογραφή 
σε ειδικό έντυπο της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ., τόσο 
κατά την έναρξη της διαλέξεως, όσο και κατά τη λήξη 
αυτής, μόνον των συμμετεχόντων στο μάθημα μεταπτυ-
χιακών φοιτητών, καθώς και του διδάσκοντα. Το έντυπο 
υποβάλλεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της διάλεξης.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό-
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως εξής:

- Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής διδάσκεται συνολικά 
τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Επι-
πλέον, υποχρεούται να επιλέξει ένα (1) μάθημα επιλογής 
από δύο (2) διαθέσιμες επιλογές μαθημάτων σε κάθε 
εξάμηνο. Επίσης, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών 
σπουδών θα πρέπει να εκπονηθεί και να υποστηριχθεί 
η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

- Το διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δώδεκα (12) 
πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

- Τα υποχρεωτικά μαθήματα ισοδυναμούν με τέσσερα 
(4) ECTS το καθένα, καθώς και τα μαθήματα Επιλογής 
ισοδυναμούν με τρία (3) ECTS το καθένα, ενώ η Μετα-
πτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ισοδυναμεί με 
τριάντα (30) ECTS.

- Η αναπλήρωση των μαθημάτων και εργαστηρίων θα 
πραγματοποιούνται την εβδομάδα πριν τις εξετάσεις.

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

- Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το 
Δ.Π.Μ.Σ. μαθήματα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του 
μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των προαναφερό-
μενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

- Η εκπόνηση, παρουσίαση και επιτυχής ανοιχτή υπο-
στήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

- Η εκπόνηση και η παρουσίαση του σεμιναρίου.
- Καταβολή των διδάκτρων.
γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-

γασίας θα πρέπει να έχει πρωτότυπο ερευνητικό χαρα-
κτήρα και τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό τη 
μορφή διατριβής χαρακτηριζόμενης ως «Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία». Η Μ.Δ.Ε μπορεί να εκπονείται στα 
Εργαστήρια των συνεργαζόμενων Τμημάτων και σε άλλα 
Εργαστήρια Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών ή Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μετά από αιτιο-
λογημένη έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή μετά από αίτηση του υποψηφί-
ου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να 
εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστη-
ρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
έχει τη δυνατότητα να προτείνει μέχρι επτά (7) θέμα-
τα Μ.Δ.Ε. και να αναλάβει να επιβλέψει μέχρι πέντε (5) 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ παράλληλα μπορεί να 
συν επιβλέψει άλλους πέντε (5). Ερευνητές αναγνωρι-
σμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ μπορεί να 
ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή 
ή της φοιτήτριας.

Τα θέματα των Μ.Δ.Ε. επιλέγονται από τους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές από τη θεματολογία που προτείνεται 
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από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. κάτοχοι Διδακτορι-
κού Διπλώματος των Συνεργαζόμενων Τμημάτων. Μετά 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. 
εγκρίνεται η παραπάνω θεματολογία από τη Ειδική Δια-
τμηματική Επιτροπή.

Μετά την ολοκλήρωσή της οι υποψήφιοι καλούνται 
να συγγράψουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Μ.Δ.Ε.), σύμφωνα με το πρότυπο που υπάρχει διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Η συγγραφή της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική, με 
δυνατότητα εκπόνησης αυτής στην αγγλική ή γαλλική, 
σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισήγησης της 
Συντονιστικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας εκπόνησης και συγγραφής της Μ.Δ.Ε. 
από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, αυτή παραδίδεται στον 
επιβλέποντα και στα μέλη της τριμελούς επιτροπής. 
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή υποχρεούται να περα-
τώσει το έργο της έγκρισης (με ή χωρίς διορθώσεις και 
σχόλια) ή απόρριψης της Μ.Δ.Ε. Ακολούθως, η Μ.Δ.Ε. 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και με ευθύνη 
του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η ημερομηνία της 
παρουσίασης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, η οποία 
και γνωστοποιείται σε όλους τους διδάσκοντες του 
Δ.Π.Μ.Σ. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δια-
τριβής πραγματοποιείται με τη μορφή διάλεξης ενώπιον 
ανοικτού ακροατηρίου.

Μετά την παρουσίαση της διατριβής, τα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής υποβάλλουν στον 
υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, στη συνέχεια κρίνουν 
το πρωτότυπο της Μ.Δ.Ε. και την βαθμολογούν.

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από την παραπάνω Επι-
τροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 
των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Η Με-
ταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 
πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται από τη ΣΕ νέα ημε-
ρομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά 
την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο 
υποψήφιος διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ.

Μετά την αξιολόγηση της διατριβής, ο υποψήφιος 
υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει στη Γραμματεία 
του Δ.Π.Μ.Σ. σε τρία (3) βιβλιοδετημένα αντίτυπα, δύο 
(2) δερματόδετα, καθώς και σε δύο (2) αντίτυπα σε ηλε-
κτρονική μορφή. Τα δερματόδετα αντίτυπα θα πρέπει 
συν τοις άλλης, να αναγράφουν στο πλάγιο μέρος τους 
τα εξής:

- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
- Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
- Χρονολογία
- Ονοματεπώνυμο μεταπτυχιακού φοιτητή
O φοιτητής οφείλει να επιτύχει σε όλα τα εξεταζόμενα 

θεωρητικά μαθήματα και να συμπληρώσει όλες τις δι-
δακτικές μονάδες πριν από την παρουσίαση και εξέτα-
ση της Μ.Δ.E. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 
εφόσον επιτυχώς αξιολογηθούν από την εξεταστική επι-
τροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο 
της Σχολής (παρ. 5 του άρθρου 34. του ν. 4485/2017).

Με ευθύνη της Βιβλιοθήκης του ΠΘ δημιουργείται 
ηλεκτρονική βάση με τις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές 
Εργασίες του ΠΘ, η οποία δημοσιεύεται στο ιδρυματικό 
αποθετήριο του Πανεπιστημίου.

δ) Σεμινάριο
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να αναπτύ-

ξει σε μορφή σεμιναρίου ένα θέμα σχετικό με τη Μ.Δ.Ε. 
Η ημερομηνία παρουσίασης καθορίζεται με απόφαση 
του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και ανακοινώνεται έγκαιρα 
στους φοιτητές. Το επιλεγέν θέμα κατατίθεται, με έγ-
γραφο του Επιβλέποντα, στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 
προκειμένου να γίνει εισήγηση στη Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή για τελική έγκριση και ορισμό ημερομηνίας 
διεξαγωγής των σεμιναρίων. Η παρουσίαση των σεμινα-
ρίων γίνεται ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Η παρου-
σία των μεταπτυχιακών φοιτητών στην παρουσίαση των 
σεμιναρίων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.

Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα σε αίθουσα του επι-
σπεύδοντος Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδά-
τινου Περιβάλλοντος και το χρονικό διάστημα της πα-
ρουσίασης-συζήτησης κατανέμεται κατά 10 λεπτά όσον 
αφορά στην παρουσίαση και άλλα 10 λεπτά όσον αφορά 
στη συζήτηση.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να κατα-
θέσει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ σε ηλεκτρονική (και 
επεξεργάσιμη) μορφή το σεμινάριο που του ανατέθηκε 
να παρουσιάσει (όγκος σελίδων έως 15, συμπεριλαμβα-
νομένης της βιβλιογραφίας), το αργότερο δύο μέρες πριν 
την ημέρα παρουσιάσεων των σεμιναρίων.

Οι προδιαγραφές συγγραφής των σεμιναρίων είναι 
οι εξής:

- Κάθε σεμινάριο πρέπει να περιλαμβάνει εξώφυλλο, 
περιεχόμενα, κείμενο και βιβλιογραφία.

- Κάθε σεμινάριο πρέπει να αναγράφει όλα τα παρα-
πάνω αναφερόμενα σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής 
της Μ.Δ.Ε.

- Στην περίπτωση που μέρος του Δ.Π.Μ.Σ. επιδοτείται 
από Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, κάθε σεμινάριο θα 
πρέπει στο εξώφυλλο να φέρει το σχετικό σήμα που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει, το οποίο οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του 
Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Εξετάσεις-Αποφοίτηση

Η ακριβής χρονική περίοδος διεξαγωγής των εξετάσε-
ων αποφασίζεται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, 
μετά από πρόταση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., δύο (2) 
εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων όλων 
των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Η κατάθεση της βαθμολο-
γίας στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ γίνεται μέσα σε μία (1) 
εβδομάδα από τη λήξη της εξεταστικής. Κάθε φοιτητής 
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στην εξέταση όλων 
των διδαχθέντων μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση 
αποτυχίας, ο φοιτητής έχει δικαίωμα επανεξέτασης δύο 
εβδομάδες μετά τη λήξη της πρώτης εξεταστικής περι-
όδου. Μετά τη δεύτερη αποτυχία του φοιτητή, το θέμα 
παραπέμπεται στη Σ.Ε., η οποία εισηγείται στη Ειδική 
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Διαμτηματική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφα-
σης. Η εξεταστική περίοδος διαρκεί δύο (2) εβδομάδες 
στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου σύμφωνα με το 
ακαδημαϊκό ετήσιο ημερολόγιο που εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο.

Η εξέταση των μαθημάτων μπορεί να γίνει και με τη 
μορφή ατομικής μελέτης, η οποία θα βαθμολογείται από 
διδάσκοντες του εκάστοτε μαθήματος.

Ο συνολικός βαθμός που πετυχαίνει κάθε μεταπτυ-
χιακός φοιτητής στο κάθε μάθημα, δύναται να προκύ-
πτει από:

- το βαθμό που συγκεντρώνει στις γραπτές/προφορι-
κές εξετάσεις του μαθήματος,

- τη συνολική του απόδοση-παρουσία κατά τις διαλέ-
ξεις του μαθήματος,

- το βαθμό που πετυχαίνει στις ενδεχόμενες προόδους 
του μαθήματος και

- το βαθμό των ενδεχόμενων εργασιών που ανατίθε-
νται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος.

Τρόπος αναπλήρωσης των μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-

βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Τελετουργικό αποφοίτησης
Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται κάτοχος του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από τη 
στιγμή που έχει ολοκληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις 
του (ν. 4485/2017 άρθρο 34 παρ. 4, 5, 6, 7).

Στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέ-
σεις προκειμένου να αποκτηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), έχει παρέλθει ο χρόνος συ-
μπλήρωσης του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους 
(παρ. γ, του άρθρου 6, του ν. 3685/2008) και εκκρεμεί 
μόνο η ορκωμοσία, δίδεται σχετική βεβαίωση περά-
τωσης σπουδών από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. του 
Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλ-
λοντος, μέχρι την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης σε ειδική τελετή.

Η τελική βαθμολογία του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από:
Ο τελικός βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται ως το 

άθροισμα των βαθμών των υποχρεωτικών και επιλογής 
μαθημάτων που έχει περάσει επιτυχώς ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής πολλαπλασιαζόμενου καθενός επί τον αριθ-
μό των πιστωτικών μονάδων που του αντιστοιχούν δια 
του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (60 ECTS) συ-
μπεριλαμβανομένης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του εκάστο-
τε μεταπτυχιακού φοιτητή και τη συμπλήρωση ενός (1) 
πλήρους ημερολογιακού έτους, ο φοιτητής καταθέτει 
στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. την αίτηση ορκωμοσίας, 
συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα. Η ορκωμοσία 
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τελείται από τον Κο-
σμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, παρουσία 
των Πρυτανικών Αρχών, του Διευθυντή του Προγράμμα-
τος και των Προέδρων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 
Κατά την ημέρα ορκωμοσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή 
είναι απαραίτητη η παρουσία του. Την όλη διαδικασία 
επιμελείται ο Οργανωτικός Υπεύθυνος της Γραμματείας

του Δ.Π.Μ.Σ., με συντονισμό με τον Διευθυντή του 
Δ.Π.Μ.Σ.

Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το Δ.Π.Μ.Σ. 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος. Στο Δίπλωμα που περιλαμβά-
νει έμβλημα του Ιδρύματος, αναγράφονται το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, τα Τμήματα που συνδιοργανώνουν το 
Δ.Π.Μ.Σ., ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., η χρονολογία περάτωσης 
των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο αριθμός πρωτοκόλλου απο-
φοίτησης, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/
τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν 
Καλώς, Άριστα.

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών μπορεί να χορηγηθεί, πριν την απονομή, βεβαίωση 
επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [του άρθρου 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπ’ αρ. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 
υπουργικής απόφασης  (Β΄1466)], το οποίο είναι ένα επε-
ξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαί-
δευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, 
οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, το οποίο όμως 
δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την ανα-
λυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το Ίδρυμα.

Άρθρο 6
Διδασκαλία-Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται (παρ. 1 του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017) από:

α) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. κατά ογδόντα 
τοις εκατό (80%) τουλάχιστον από τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

β) Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλ-
λων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρή-
σαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές, Επισκέπτες Κα-
θηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες ή Διδάσκοντες βάσει του 
π.δ. 407/1980 (Α΄112), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος.

γ) Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμά-
των της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και κατέχουν επαρκή επιστη-
μονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

δ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και το γνωστικό 
τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης 
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. με την επιφύλαξη της παρ.1 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 αξιολογεί τις ανάγκες 
του Δ.Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και εφόσον τα 
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υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, αφυπηρε-
τήσαντα μέλη ΔΕΠ και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α΄112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν 
επαρκούν με αιτιολογημένη απόφασή της αναθέτει διδα-
κτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου ΑΕΙ 
ή την προσκαλεί μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 
(Α΄258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή προβαίνει 
σε νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατά την παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017, η οποία λαμβάνεται ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ, καλούνται από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή ως επισκέπτες καταξιωμένοι 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., 
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του. Η πρό-
σκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιεί-
ται σύμφωνα με όσα ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα 
μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ διδάσκουν στα ΠΜΣ, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 
και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα ορίζεται ως συντονι-
στής, κατά προτίμηση, μέλος ΔΕΠ των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
εύρυθμη διεξαγωγή του. Ο συντονιστής προσκομίζει στη 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., κατά την έναρξη κάθε εξαμή-
νου, πρόγραμμα διαλέξεων, εργαστηριακών ασκήσεων 
κ.λπ., όπου αναφέρονται οι διδάσκοντες, το συνολικό 
περιεχόμενο, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης για 
το αντίστοιχο μάθημα.

Άρθρο 7
Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση ακολουθεί τις διαδικασίες που καθορί-
ζονται στο άρθρο 44 του ν. 4485/2017.

Α. Αξιολόγηση από τους φοιτητές
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά τη λήξη κάθε μαθή-

ματος, παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτημα-
τολόγιο στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. που αφορά στην 
αξιολόγηση του περιεχομένου κάθε μαθήματος, τον τρό-
πο διδασκαλίας και εξέτασής του από τον διδάσκοντα, 
παρατηρήσεις για βελτίωσή του, και αξιολόγηση κάθε 
διδάσκοντα με δεδομένη κλίμακα.

Β. Εσωτερική αξιολόγηση
Η εσωτερική αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται στο πλαί-

σιο της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Γεωπο-
νίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται σύμφωνα με ό,τι 
ορίζεται στο άρθρο 44 του ν. 4485/2017 και όπως θα ορί-
ζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του. Το Δ.Π.Μ.Σ. 
αξιολογείται σε ετήσια βάση για την αποτελεσματικότητά 

του, βάσει διαδικασιών και κριτηρίων που έχει θεσπίσει 
το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύ-
ματος. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο τέλος 
κάθε εξαμήνου θα πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε 
μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Αξιολόγησης των Τμημάτων της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΠΘ και σύμφωνα με όσα ειδικότε-
ρα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται στις ΟΜΕΑ των Συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό 
την ανατροφοδότηση. Η αξιολόγηση (κριτήρια, διαδικα-
σία αξιολόγησης κ.λπ.) θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα 
ορίζει ο νόμος 4009/2011 και τα όσα έχουν αποφασιστεί 
από τις ΟΜΕΑ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης, ανέρχονται στο ποσό των 2.500,00 
ευρώ ανά φοιτητή (πέραν των φοιτητών που εισάγο-
νται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017).

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται απαραίτητη για:
- Τη δημιουργία μόνιμου δεσμού συνεργασίας με άλλα 

ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Κέντρα και 
παραγωγικές μονάδες, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθ-
μιση της έρευνας στον εθνικό και τον ευρύτερο Ευρωπαϊ-
κό χώρο. Για τη συνεργασία με το γραφείο Διασύνδεσης 
και πρακτικής Άσκησης, διοργάνωση θεματικών Ημερί-
δων στους τομείς δραστηριότητας του Τμήματος και σε 
συνεργασία με τους φορείς απασχόλησης.

- Εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
- Αμοιβή συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ εκτός ΠΘ για 

τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες.
- Τη δυνατότητα συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών 

σε Συνέδρια, δημοσιεύσεις σε περιοδικά κ.λπ.
- Τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοι-

τητές.
- Αγορά αναλωσίμων Εργαστηριακών, ειδικά λογισμικά 

κ.λπ. που απαιτούνται για εκπαιδευτικούς και ερευνητι-
κούς σκοπούς.

- Τη δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας κ.λπ.
- Ενημερωτικό υλικό προβολής: Έκθεση πληροφορι-

ών που αφορούν το σκοπό του Δ.Π.Μ.Σ., το πρόγραμμα 
σπουδών του, τον τρόπο λειτουργίας του και το σύνολο 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
που θα διεξάγονται κατά τη λειτουργίας του.

Καταβολή των τελών φοίτησης:
Τα τέλη φοίτησης προβλέπεται να κατανέμονται σε 

τρεις (3) δόσεις: 1η δόση ύψους 1.000,00 € εντός μιας 
εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων, 
ήτοι με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου σύμφωνα 
με την εκάστοτε απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 
η 2η δόση ύψους 1.000,00 € με το πέρας του α΄ εξαμήνου 
σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος, και η 3η 500,00 € με το πέρας των διαλέξεων 
του β΄ εξαμήνου.

Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. 
δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει 
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καταβληθεί. Οι υποψήφιοι εάν δεν μπορέσουν να ικα-
νοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται 
δεκτοί ή εάν αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα μετά 
την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την αποδοχή 
της αιτήσεώς τους και την εκ μέρους τους αποδοχή της 
θέσης τους στο Πρόγραμμα, δε δικαιούνται να ζητήσουν 
επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλαν για 
τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 9
Υποτροφίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. δίνει υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές χρησιμοποιώντας το 8% των ετήσιων εσόδων 
του. Συγκεκριμένα χορηγεί υποτροφίες στους δύο (2) 
πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκής 
επίδοσής τους, οι οποίοι θα διεκπεραιώσουν επιτυχώς τις 
εξετάσεις των μαθημάτων μέχρι το τέλος του εξαμήνου 
με βαθμό πάνω του 8,00. Σχετικά με τη χορήγηση αυτή, 
αποφασίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, έπειτα από 
εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ (άρθρο 35, παρ. 2 
του ν. 4485/2017).

Για τη χορήγηση των παραπάνω υποτροφιών η Οι-
κονομική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. λαμβάνει υπόψη τα 
παρακάτω:

- Την επίδοση.
- Το εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση 

του έτους φοίτησης.
- Τις ειδικές ανάγκες.
- Την οικογενειακή κατάσταση.
- Οι φοιτητές να μην είναι υπότροφοι σε κάποιο Ίδρυμα 

του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, συνεκτιμώνται και:
- Κοινωνικές παράμετροι, όπως π.χ. ανεργία, πολύτε-

κνος, εντοπιότητα, κ.λπ.
- Η προσφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του 

Τμήματος.
- Εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταπτυχιακός φοιτη-

τής που να πληροί τα παραπάνω κριτήρια, το χρηματικό 
ποσό που αφορά στις υποτροφίες κατανέμεται σε δαπά-
νες που επίσης σκοπό έχουν να βοηθήσουν οικονομικά 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως π.χ. συμμετοχή σε 
συνέδρια. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Υγειονομική κάλυψη-Φοιτητικά δάνεια

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και 
οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν υγειονομική 
κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α΄206) 
εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές ή φοιτήτριες ή στους υποψήφιους διδάκτορες, σε 
περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες κα-
θώς και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι 

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

Άρθρο 11
Ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ιστοσελίδα στην ελληνική ή/και αγγλι-
κή γλώσσα, ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνουν 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα. Η επίσημη ιστοσελίδα του 
Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις 
πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και 
αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών 
και φοιτητριών.

Άρθρο 12
Διοικητική υποστήριξη

Το Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμή-
ματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλο-
ντος, επικουρούμενη από τον Οργανωτικό Υπεύθυνο 
και τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., που λειτουργεί ειδικά 
για το σκοπό αυτό.

Ο Οργανωτικός Υπεύθυνος και η Γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνοι για:

- Την προετοιμασία της πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. και την ενημέρωση των 
υποψηφίων.

- Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, διοικητικών, και 
οικονομικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ.

- Τον συντονισμό ενεργειών προβολής και δημοσιό-
τητας του Δ.Π.Μ.Σ.

- Την τήρηση αρχείων έργου και δεικτών αξιολόγησης 
του προγράμματος.

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. διατηρεί:
- Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχόμενων εγγράφων.
- Μητρώο εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
- Βιβλίο εσόδων-εξόδων του Δ.Π.Μ.Σ.
- Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Σ.Ε. και της Ε.Δ.Ε.
- Εκθέσεις και δεδομένα για την αξιολόγηση του 

Δ.Π.Μ.Σ.
- Λογισμικό ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης.
- Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου μεταπτυ-

χιακών διπλωματικών εργασιών.
- Αλληλογραφία του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Πε-
ριβάλλοντος (Τ.Γ.Ι.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, στεγάζεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Ιωνίας του Δήμου Βόλου, του 
Περιφερειακού Διαμερίσματος Μαγνησίας, της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας. Διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή και 
εργαστηριακή υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος κα-
θώς και τη διεξαγωγή των διπλωματικών εργασιών του 
Δ.Π.Μ.Σ. Στο κτίριο στεγάζεται και παράρτημα της Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επι-
προσθέτως, οι υφιστάμενες κτιριακές και άλλες υποδο-
μές του T.Γ.Ι.Υ.Π. (που θα έχει τη διοικητική υποστήριξη) 
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επαρκούν πλήρως για να καλύψουν τις ανάγκες του 
προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, στεγάζεται στο νέο κτίριο του 
συγκροτήματος Παπαστράτου, Δημοτικό Διαμέρισμα 
του Δήμου Βόλου, του Περιφερειακού Διαμερίσματος 
Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης το Παι-
δαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής διαθέτει εξοπλισμό 
και χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 
Δ.Π.Μ.Σ. εφόσον παρουσιαστεί σχετική ανάγκη.

Άρθρο 14
Οικονομική Υποστήριξη

Εκτός από τα τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό 
των 2.500,00 ευρώ ανά φοιτητή (πέραν των φοιτητών 
που εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει των δι-
ατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017), επιπλέον 
ετήσια πηγή χρηματοδότησης θα είναι 3.500,00 ευρώ 
από τις πηγές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΣΟΔΑ

Τέλη φοίτησης
(40 φοιτητές-30% = 28 φοιτητές x 
2.500,00 ευρώ/έτος)

70.000,00 
ευρώ

Προϋπολογισμός ΑΕΙ και 
Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000,00 
ευρώ

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500,00 
ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 73.500,00 
ευρώ

Άρθρο 15
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 16
Γενικό άρθρο

Οι τροποποιήσεις του Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται με βάση τις 
κείμενες διατάξεις. Αποφάσεις για αναθεώρηση του 
Προγράμματος λαμβάνονται από τη Ειδική Διατμημα-
τική Επιτροπή. Ο Διευθυντής του Προγράμματος έχει 
την αρμοδιότητα να προτείνει στη Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή το αναθεωρημένο πρόγραμμα.

Όλα τα θέματα (ίδρυση, λειτουργία, τροποποίηση, 
αναθεώρηση κ.λπ.) που αφορούν στο Δ.Π.Μ.Σ., αξιο-
λογούνται αρχικά από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατόπιν 
κατατίθενται στη Σύγκλητο.

Τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, θα 
επιλύονται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, σύμφω-
να με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τα Δ.Π.Μ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 22 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02028911707200012*

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,
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