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Π Ρ Α Ξ Η  

 

  Η Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ  Τ  Ο Υ  Π Α Ν Ε Π Ι  Σ Τ Η Μ Ι  Ο Υ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι  Α Σ  

 
ΘΕΜΑ: «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων 
υδρόβιων οργανισμών» του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου».  
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄),  σύμφωνα 

με τις οποίες «Με απόφαση 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 διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄),  
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 αρ. 227378/Ζ//22-12-2018 εγκύκλιο 
του ΥΠΠΕΘ. 

3. Την αρ. 13184/18/ΓΠ/26-06-2018 (ΦΕΚ 2887/19-07-2018, τ. Β΄) Απόφαση της 
Συγκλήτου, με την οποία επανιδρύθηκε το Δ.Π.Μ.Σ. «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά 
προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών», σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, Α΄). 

4. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής στην αρ.  6/16-04-2018 
συνεδρίασή της, με την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων 
οργανισμών», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 37 του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 
114, Α΄).  

5. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ηπείρου στην 
αρ. 7/28-03-2018 συνεδρίασή της. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος,  αποφασίζουμε: 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
 
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
«Yδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» 
αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνολογιών 
έχει ως σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών επιστημών και άλλων 
εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση  



 
 
 
 
υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, 
βελτίωση τελικού προϊόντος), καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες 
περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους 
κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων 
Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που 
δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. 
Το πρόγραμμα προσφέρει ευρύ πεδίο και υψηλή ποιότητα εξειδικευμένης γνώσης στις δύο 
ταυτόχρονες κατευθύνσεις του (Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα 
εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών). Εκτός των μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων 
και επιδείξεων, προβλέπει σειρά ενημερωτικών διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες 
από το εξωτερικό και εσωτερικό καθώς και από στελέχη εταιρειών του κλάδου και 
επισκέψεων σε μονάδες, δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια και εταιρείες συναφών 
δραστηριοτήτων. Ο κύκλος εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας (ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών), η οποία πραγματοποιείται σε διάφορα εγκεκριμένα 
κέντρα. Ανάλογα με τις υλικοτεχνικές και επιστημονικές απαιτήσεις, η διπλωματική εργασία 
μπορεί να εκπονηθεί σε συνεργασία και με κέντρα του εξωτερικού ή και εταιρείες της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί επισήμως τμήμα R&D.  
Οι απόφοιτοι του προγράμματος δύνανται, εφόσον το επιθυμούν και κρίνονται παράλληλα 
επιστημονικά επαρκείς, να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο 
Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή σε άλλο ΑΕΙ.  
 

Άρθρο 2 
Όργανα του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(άρθρα 31, 44 και 45 του Ν.4485/2017) 
 
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:  

I. Οι Σύγκλητοι των Ιδρυμάτων, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 
διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΔΔΠ.Μ.Σ. και ασκούν 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε 
άλλα όργανα. 

II. Η εννεαμελής Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή(ΕΔΕ) με αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4485/2017, απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τρία (3) μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των συμμετεχόντων 
τμημάτων των δύο ιδρυμάτων για διετή θητεία. Στην ΕΔΕ συμμετέχουν και δύο 
φοιτητές του ΠΜΣ με ετήσια θητεία. 

III. Η Συντονιστική Επιτροπή(ΣΕ) του ΔΠΜΣ, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των συμμετεχόντων 
τμημάτων των δύο ιδρυμάτων για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Κατά τη λήξη της 
θητείας της Σ.Ε. (άρθρο 44, παρ. 2) με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ. 



 
 

IV. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, είναι μέλος της ΣΕ και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή 
του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο 
(2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του 
έργο. 
Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 
4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) 
του ΔΠΜΣ (άρθρο 45, παρ. 1γ).  

V. Οι εξαμελείς Επιστημονικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.) των Ιδρυμάτων, 
είναι αρμόδιες για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΔΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 
3 του Ν. 4485/2017). 

 
Άρθρο 3 

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017) 
 

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

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, 
Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών εφαρμογών, Ζωικής παραγωγής, Δασολογίας, Χημείας, 
Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και 
ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Επίσης, πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ (Ν.2916/2001 
άρθρο 5, παρ.12γ) της ημεδαπής και 

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και 
μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που 
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο 
οικείο Ίδρυμα. 
 

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017) 
 
Ο ανώτερος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται ως Τριάντα (30) φοιτητές 
συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού 30% χωρίς τέλη φοίτησης (9 φοιτητές χ.τ.φ και 21 
με τφ.) που κατανέμονται ως εξής : Ειδίκευση υδατοκαλλιέργειες : μέχρι 20 άτομα  και 
Ειδίκευση Ιχθυοπαθολογία :μέχρι 10 άτομα.  
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα είναι 1:5, ο μέγιστος 
αριθμός αυτών στο Π.Μ.Σ. σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών 
είναι 1:4 και των διδασκόντων 1:7 για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων 
σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.4485/2017). 

Τα Τμήματα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την ΕΔΕ προκηρύσσουν θέσεις με 
ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων 
στα Π.Μ.Σ.  

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων 
και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής 
αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  
 
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ειδίκευσης αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο (που γίνεται τουλάχιστον τρεις 
μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους  



 
 
υποψηφίους, η οποία προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στις «Υδατοκαλλιέργειες» ή «Παθολογικά  
προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών», την προθεσμία υποβολής 
δικαιολογητικών, το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων και τη διεύθυνση υποβολής 
δικαιολογητικών.  
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:  
1) Έντυπη αίτηση (αρχείο Word)  
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
3) Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος  
4) Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  
(με ακριβή Μ. Ο.)  
5) Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)  
6) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)  
7) Επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία 
συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ.) 
8) Συστατικές επιστολές 

 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν: 

I. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος 
II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. 

III. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο 
σπουδών. 

Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται 
από την ΕΔΕ. 
Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) 
Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 
13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της 
αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με 
Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον 
έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας 
(Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να 
προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει 
του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
 

IV. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.  
V. Συστατικές επιστολές. Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από μέλη 

ΔΕΠ, εργοδότες) καθορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ. 
VI. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή. 

VII. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ -όπως: 
1) Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος). 
2) Ερευνητική Εμπειρία.  
3) Δημοσιεύσεις, συγγραφική δραστηριότητα και ερευνητικό έργο. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΡΙΩΝ 

1. Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου, 
εφόσον δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό 

15.0 (μέγιστο) 

2. Συνέντευξη 15.0 (μέγιστο) 

 
 

 
 



 
 
3. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (από 5.00- 6.49 «καλώς»: 1 μόριο, 
από 6.50- 8.49 «λίαν καλώς»: 3 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 5 
μόρια) 

 
 
20.0 (μέγιστο) 

4. Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία 10.0 

5. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 10.0 

6. Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ) 10.0 

7. Διδακτορικό 10.0 

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά 
προτεραιότητα στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων (κατά 
προτεραιότητα διεθνών), συμμετοχή σε ερευνητικό έργο. 

10.0 (μέγιστο) 

Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0 

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά 
τουλάχιστον εικοσιπέντε μόρια (25) μόρια στη γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού 
επιστημονικού κειμένου και τη συνέντευξη.  

Η αξιολόγηση των φοιτητών και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με 
απόφαση της ΕΔΕ γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης 
απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από 
τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί από το οικείο Τμήμα και καλεί σε συνέντευξη, όπου προβλέπεται, τους 
προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης με βάση φάκελο 
δικαιολογητικών και συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Με την 
περάτωση της αξιολόγησης, σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι 
ισοψηφήσαντες ακόμη και ως υπεράριθμοι. 

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη 
Συνέλευση του Τμήματος ή την ΕΔΕ αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας 
και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
 

Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 

(άρθρα 33, 34 και 35 του Ν. 4485/2017) 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται 
στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε 6 
εξάμηνα. 
 Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες 
φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής 
φοίτησης.  
Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες 
που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» 
φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, όπως: ασθένεια, φόρτος 
εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας.  
Οι όροι και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά καθορίζονται αναλυτικά σε κάθε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή πτυχιούχων στο ΔΠΜΣ.  
 Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην 
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 



  
 
 
Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως παραπάνω, να χορηγείται παράταση 
σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΔΕ. 
 Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής 
αποφαίνεται η ΕΔΕ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για 
τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής.  
Ενδεικτικά όροι επανεξέτασης και λόγοι διαγραφής μπορεί να είναι: α) η μη επαρκής 
πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών 
υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την 
ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και δ) αίτηση του ίδιου του 
μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει 
στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 
πρόγραμμα, και εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των 
συμμετεχόντων τμημάτων, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το 
εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την ΕΔΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος 
της εξέτασης διδάσκων. 
 Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από 
ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος στην οποία ορίζεται και η χρονική 
διάρκεια των εγγραφών  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Οι 
μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις 
διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην 
του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Σε μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξασφαλίζονται 
διευκολύνσεις (προφορικές εξετάσεις) σχετικά με τον τρόπο εξέτασης, την πρόσβαση στους 
χώρους και στα εργαστήρια διδασκαλίας. 
 
Τόπος διεξαγωγής του προγράμματος:  

• Τα κοινά μαθήματα θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.  

• Τα μαθήματα ειδίκευσης θα γίνουν στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις των δύο Τμημάτων.  
 
Η έρευνα για την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στα εργαστήρια του 
αντίστοιχου Τμήματος, σε μονάδες παραγωγής που διαθέτουν επίσημα τμήμα R&D ή 
δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια και εταιρείες συναφών δραστηριοτήτων μετά από έγκριση 
της ΕΕ . 
 
Χρόνος διεξαγωγής των μαθημάτων:  
Τα μαθήματα θα διεξάγονται δύο φορές τον μήνα από Παρασκευή από τις 16.00 μέχρι και 
Κυριακή 16.00 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που παρατίθεται.  
 
Παρακολούθηση Προγράμματος:  

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις 
παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε 
μάθημα.  

Δικαιολογούνται απουσίες μέχρι το 12% των ωρών κάθε εξάμηνο (σε περίπτωση ακόμη και 
δικαιολογημένων απουσιών –πάνω από 12%- η ΕΔΕ θα αποφασίζει κατά περίπτωση).  
Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις οποιουδήποτε εξαμήνου λόγω 
σοβαρού κωλύματος το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών 
κρίνονται από την Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία αποφαίνεται περί της επάρκειας των 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά την απόλυτη κρίση της.  
 

 
 
 



 
 
 
Υποχρεώσεις Φοιτητών  

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και τις αποφάσεις 
της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). 

 
Παρακολούθηση της πορείας της εκπαίδευσης  

Την πορεία κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή παρακολουθεί ο Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ). 
Ο ρόλος του (ΕΚ) είναι να βοηθά τον/την φοιτητή/τρια στην αντιμετώπιση 
εκπαιδευτικών και προσωπικών προβλημάτων που είναι δυνατόν να προκύψουν, 
καθώς και στον προσανατολισμό του σχετικά με το αντικείμενο της διπλωματικής 
εργασίας.  
 
Ο ΕΚ είναι το μέλος ΔΕΠ που ορίζει το θέμα και επιβλέπει την εκπόνηση και συγγραφή 
της διπλωματικής εργασίας. Κάθε ΕΚ δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από 3 φοιτητές.  
 

Έλεγχος γνώσεων  
 
Εξετάσεις: Υποχρεωτική προαγωγή του 30% των μαθημάτων στην πρώτη εξεταστική του 
κάθε εξαμήνου (συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα που συντάσσεται εργασία) (π.χ 

κατεύθυνση Υδατοκαλλιέργειες: 1
ο 

εξάμηνο -2 μαθήματα, 2
ο 

εξάμηνο - 2 μαθήματα και 3
ο 

εξάμηνο -1 μάθημα). Σε περίπτωση μη προαγωγής του 30% ο φοιτητής διαγράφεται από το 
Μεταπτυχιακό, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα εξετάσει κατά περίπτωση η ΕΕ.  
Σε περίπτωση που υπολείπονται μαθήματα από ένα εξάμηνο (αφού έχει βέβαια 
διασφαλιστεί το 30% στην πρώτη εξεταστική), μεταφέρονται όλα στο τέλος του τέταρτου 
εξαμήνου σε ειδική εξεταστική. Σε περίπτωση που και τότε δεν προαχθεί έστω και σε ένα 
μάθημα ή δεν παραδώσει την διπλωματική εργασία, έχει δικαίωμα για ένα έτος ακόμη να 
συμμετέχει σε εξετάσεις αλλά επιβαρύνεται με τα ετήσια δίδακτρα. Αν και σε αυτή την 
περίπτωση δεν προαχθεί ή δεν παραδώσει την διπλωματική εργασία διαγράφεται από το 
πρόγραμμα. 
 
Εργασίες: Από το σύνολο των διδασκομένων μαθημάτων, στα παρακάτω μαθήματα οι 
φοιτητές αντί εξετάσεων παραδίδουν σχετική εργασία και παίρνουν και τον αντίστοιχο 
βαθμό στο μάθημα:  

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ,  ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΙΧΘΥΩΝ 

 
 ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
 Στο παρόν ΔΠΜΣ  προβλέπονται τέλη φοίτησης 3200 € ανά φοιτητή. 
  

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Κατανομή πιστωτικών μονάδων 

Οι διαλέξεις προσφέρονται στην Ελληνική Γλώσσα ή/και την Αγγλική (προβλέπονται 
προσκλήσεις αλλόγλωσσων επισκεπτών καθηγητών ή/και η συμμετοχή αλλόγλωσσων 
μεταπτυχιακών φοιτητών). Στο ΔΠΜΣ προβλέπεται να διδάσκουν καθηγητές από Ελληνικά 
πανεπιστήμια καθώς και προσκεκλημένοι καθηγητές από πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 
Το πρόγραμμα σπουδών καταρτίστηκε μετά από συνεργασία των δύο τμημάτων που 
συμμετέχουν (ένα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ένα του ΤΕΙ Ηπείρου).  
 
 



 
 
 
Μέγιστος αριθμός εισακτέων 30 ανά έτος. Για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά 120 ECTS, οι οποίες κατανέμονται ισομερώς 
στα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, δηλαδή 30 ECTS κατά εξάμηνο σπουδών. 
Για τη διεξαγωγή του ΔΠΜΣ θα αξιοποιηθούν τα εργαστήρια των συμμετεχόντων Τμημάτων. 
 
Οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις των φοιτητών και των φοιτητριών ανά εξάμηνο ορίζονται 
ως εξής: 
Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα 
μαθήματα του Α’ και Β’ Εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και επιλογής. Τα μαθήματα, η διδακτική 
και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως: 
Για την απονομή του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής 
εξέταση σε 6 θεωρητικά μαθήματα και 2 εργαστηριακά μαθήματα του Α’ και Β’ Εξαμήνου 
σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες του Γ’ και Δ’ 
εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων τα 2 πρώτα εξάμηνα είναι εξήντα 
(60) ECTS και η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πιστώνεται με 30 
ECTS. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Κατανομή πιστωτικών μονάδων 
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS  ορίζονται ως εξής: 

1ο  εξάμηνο σπουδών (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης)   Σύνολο ECTS: 30 

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS 

Υδάτινο περιβάλλον Α 4 

Βιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων  οργανισμών Α 3 

Συστήματα Υδατοκ/γειών Α 4 

Αναπαραγωγή & Γενετική Α 2 

Γενικές αρχές  Ιχθυοπαθολογίας& Διαγνωστικής Α 3 

 Μεσογειακή Διατροφή Α 4 

Διασφάλιση & Διαχείριση ποιότητας στις υδατοκ/γειες – 
συστήματα HACCP 

Α 2 

Eιδικές διαλέξεις / εφαρμοσμένη στατιστική  Α 3 

Βιβλιογραφική εργασία Α 5 

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 
«Εξειδίκευση: Υδατοκαλλιέργειες»: 

2ο  εξάμηνο σπουδών                                                                 Σύνολο ECTS: 30 

Τίτλος μαθήματος 
Εξάμηνο 

 
Πιστωτικές 

Μονάδες ECTS 

Σχεδιασμός μονάδων εκτροφής Β 3 

 Σχεδιασμός εκκολαπτηρίων Β 3 

Διαχείριση γεννητόρων & Γενετική Β 2 

Αρχές Διατροφής ζωικών οργανισμών Β 5 

Διαχείριση λιμνοθαλασσών  Β 3 

Εφαρμοσμένη Διατροφή Β 5 

Εργαστηριακή άσκηση / εκπαιδευτικές επισκέψεις  Β 9 

ΣΥΝΟΛΟ  30 

3ο   Εξάμηνο Σπουδών                                                                          Σύνολο ECTS:30  

Τίτλος μαθήματος 
Εξάμηνο 

 
Πιστωτικές 

Μονάδες ECTS 

Διαχείριση  μονάδων υδατοκ/γειών Γ 4 



Εναλλακτικές μέθοδοι υδατοκ/γειών Γ 4 

 Σεμινάρια / Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 7 

Ερευνητική εργασία Γ 15 

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 
 

«Εξειδίκευση: Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»: 
2ο   Εξάμηνο Σπουδών                                                                    Σύνολο ECTS: 30 

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS 

Λοιμώδη νοσήματα  ιχθύων I (Μικροβιολογία)  Β 5 

Λοιμώδη νοσήματα  ιχθύων II (Παρασιτικά νοσήματα)  Β 4 

Λοιμώδη νοσήματα  ιχθύων III (Iοί, Ρικέτσιες&Χλαμύδιες),  
Νοσήματα οφειλόμενα σε μη μολυσματικά αίτια  

Β 4 

Βασικές αρχές Ανοσολογίας Ιχθύων Β 4 

Βασικές αρχές Παθολογικής Ανατομικής  Β 3 

Παθολογική Ανατομική Υδρόβιων Οργανισμών Β 3 

Ειδικές διαλέξεις / σεμινάρια /πρακτική ασκηση Β 7 

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 
3ο   Εξάμηνο Σπουδών                                                                 Σύνολο ECTS: 30 

Αρχές Φαρμακολογίας  & Θεραπευτικής Γ 3 

Πρόληψη, Θεραπεία & Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον Γ 3 

Υγιεινή αλιευμάτων, δίθυρων  & προϊόντων υδατ/γειας Γ 3 

Σεμινάρια / Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 6 

Ερευνητική εργασία & εξάσκηση σε προχωρημένες 
εργαστηριακές τεχνικές 

Γ 15 

ΣΥΝΟΛΟ  30 

 
4ο  Εξάμηνο Σπουδών:  Διπλωματική Εργασία (ECTS=30) 
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 120 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε κάθε κατεύθυνση. 
 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. 

 
Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων όπως και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων 
εναρμονίζονται με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο των Ιδρυμάτων.   
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση 
εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.  
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: 

 
Άριστα (8,5 έως 10). 
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 

 Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του. 
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας όπου προβλέπεται (άρθρο 34, 
παρ. 4 του Ν.4485/2017), η ΕΔΕ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής ύστερα από 
αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής, από μέλη ΔΕΠ που 
διδάσκουν στο ΔΠΜΣ και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή  για την έγκριση της 
εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/ουσα.  
 



 
Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. 
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την ΕΔΕ. Κατόπιν 
της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της 
οικείας Σχολής. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι 
δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής1 
μετά από απόφαση της συνέλευσης της ΕΔΕ. 
Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής, ο αριθμός αντιτύπων της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας  που θα κατατεθεί και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη δομή της καθώς 
και χρονοδιάγραμμα διορθώσεών της ορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
θεματικών των διπλωματικών εργασιών μετά από απόφαση της ΕΔΕ. 
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ) προκύπτει από τον σταθμικό 
μέσο όρο των μαθημάτων του ΔΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η 
στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, 
με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 
O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου 
προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ 
βαθμός Μ.Δ.Ε.  =  άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε 

μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας x ECTS) 
(σύνολο ECTS) 

Η ΕΡΓΑΣΙΑ εξαμήνου: αποτελεί μια δημιουργική ερευνητική ή βιβλιογραφική έρευνα που 
πιθανόν να οδηγεί και στη διπλωματική. Την εργασία του Α εξαμήνου μπορούν όσοι 
επιθυμούν να την καταθέτουν στο τέλος του Β εξαμήνου (δύο ΕΡΓΑΣΙΕΣ μια για το πρώτο και 
μια για το δεύτερο).  
Στο τρίτο εξάμηνο καταθέτουν κανονικά την ΕΡΓΑΣΙΑ τους και στο τέταρτο την διπλωματική 
που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ των εξαμήνων (σε περίπτωση που η 
διπλωματική διαπραγματεύεται ένα θέμα που άρχισε να ερευνάται από το Α εξάμηνο).  
Αν δεν καταθέσουν ΕΡΓΑΣΙΑ έγκαιρα (δηλαδή τέλος Β και Γ εξαμήνου) δεν βαθμολογούνται 
και διαγράφονται.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟ «5» 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΞΑΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΑΧΘΕΙ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ. 

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 

(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017) 
 
Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών ή 
βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ 
και της Επιτροπής Σπουδών. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά 
κριτήρια (συγκεκριμένα: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας 
προηγούμενου εξαμήνου, κλπ.) ή προσφορά υπηρεσιών και εγγράφονται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ. 

 
Άρθρο 8 

Διδακτικό Προσωπικό 
(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 

 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΔΠΜΣ, μπορούν να αναλαμβάνουν:  

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.  

                                                
 



 
 
 

II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής. 

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος. 
IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα (π.χ. παραίτηση) μέλη ΔΕΠ του οικείου 

Τμήματος. 
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 

διδακτικό 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 κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.  

Επιπλέον, η ΕΔΕ με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση 
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο και επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36. 
Επίσης μπορεί να αναθέσει διδακτικό και επικουρικό έργο σε μέλη ΕΔΙΠ και μεταδιδάκτορες 
σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την αντίστοιχη ΕΔΕ, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ.  

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή 
του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης 
του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες 

Το διδακτικό προσωπικό που θα εμπλακεί στο ΠΜΣ χωρίς να αμελήσει τις κατά το 
νόμο υποχρεώσεις του. 

 
 

Άρθρο 9 
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 

(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017) 
 
Τα έσοδα του ΔΠΜΣ προέρχονται από:   
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του 

φορέων, κυρίως ιδιωτικών εταιριών από το χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και της παραγωγής 
ιχθυοτροφών. 

β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 
τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 
143) ή του ιδιωτικού τομέα, 

γ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
δ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
ε) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 

Α.Ε.Ι., 
στ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία, 
ζ) από τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3200€ ανά φοιτητή για το 

σύνολο του Προγράμματος. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του 

Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε2 και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του 
προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος. 

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα  Α.Ε.Ι., 
-αντιστοίχως τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν,  
                                                
2 Βλέπε ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017 (ΑΔΑ: 3ΕΜ04653ΠΣ-
ΥΑ4) 



 
 

με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της 
κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του 
αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 
 

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
Τα συμμετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα διαθέτουν τη βασική υποδομή σε όλα τα επίπεδα 
για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του ΔΠΜΣ. 
Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτουν την 
κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την 
απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Από τις διαθέσιμες υποδομές θα 
χρησιμοποιηθούν: 
i) Οι αίθουσες διδασκαλίας των δύο Τμημάτων  
ii) Τα φοιτητικά και ερευνητικά εργαστήρια των δύο Τμημάτων  
iii) Οι υποδομές των εργαστηρίων και πειραματικών δεξαμενών του Τμήματος  Κτηνιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Ηπείρου 
Η διοικητική υποστήριξη θα γίνει από το διοικητικό προσωπικό των δύο τμημάτων ή και με 
νέες θέσεις εργασίας. 
 

Άρθρο 11 
Τελετουργικό Αποφοίτησης 

(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 
 
 Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 
Άρθρο 12 

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

 
 
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στο 

Δίπλωμα αναγράφονται τα Τμήματα και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΔΠΜΣ, και τα τυχόν εμβλήματα των ιδρυμάτων, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η 
χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα 
στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, 
Λίαν Καλώς, Άριστα. 

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, 
πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του 
Προγράμματος. 
 Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα 
Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 
τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των 
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο 
σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. 
 

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή 

 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη 

φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 
 



 
 
 
 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 

αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης 
-δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς 
σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 
Τμήματος για διαγραφή του/της. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 
επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Συνέλευση του οικείου Τμήματος  μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή του/της. 
 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται 
στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος  στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα 
παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη 
συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας3.  
 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 
 Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του 

Ν.4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε ΠΜΣ ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, 
συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη 
ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις  (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). 
 Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική 
νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις της ΕΔΕ και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                                                                                 

                                                                                                                     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                   ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ   ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
-Γραφείο κ. Πρύτανη 
- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων  
- Γραμματεία  Τμ. Κτηνιατρικής 

 

                                                
3 Βλέπε διατάξεις Ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 160/2008 (23 έως 25). 
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