
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 4765/23/ΓΠ 
Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας 

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» 

του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας της 

Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον ν. 4957/2022.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
2. Την υπό στοιχεία 135557/Ζ1/1-11-2022 εγκύκλιο του 

ΥΠΑΙΘ, με την οποία ορίζεται ότι τα υφιστάμενα κατά τη 
δημοσίευση του ν. 4957/2022 ΠΜΣ θα αξιολογηθούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 και θα πρέπει 
να έχουν προσαρμόσει τις διαδικασίες τους σύμφωνα με 
αυτόν, όπως είναι η επικαιροποίηση της απόφασης του 
Κανονισμού τους.

3. Το άρθρο 66 του ν. 4917 (Α’ 67), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128) και το άρθρο 
448 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

4. Το άρθρο 59 του ν. 5026/2023 (Α’ 45).
5. Την υπό στοιχεία 8759/22/ΓΠ/03-05-2022 (Β’ 2282) 

τ. Β’) απόφαση της Συγκλήτου με την οποία το ΠΜΣ «Τε-
χνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» του Τμήματος Γεωπονίας 
Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

6. Την υπό στοιχεία 9609/22/ΓΠ/12-05-2022 (Β’ 2451)
απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία εγκρίθηκε ο Κα-
νονισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας 
Ακριβείας».

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας Αγροτεχνολογίας στην υπ’ αρ. 83η/25-01-2023 
συνεδρίασή της που αφορά στην επικαιροποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

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

Την επικαιροποίηση, σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 
(Α’ 141) του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Τεχνο-
λογίες Γεωργίας Ακριβείας» του Τμήματος Γεωπονίας 
Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
(MSc in Precision Agriculture Technologies)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ΠΜΣ με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙ-

ΑΣ» του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύεται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 4957/2022.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ-
ΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» ακολουθεί το Γενικό Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας - http://www.uth.gr/static/miscdocs/20181009_
kanonismos_PMS.pdf και εγκρίνεται αρχικά από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
του Παν/μίου Θεσσαλίας και στη συνέχεια από τη Σύ-
γκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από σύμ-
φωνη γνώμη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Θ. και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και τίθεται προς ισχύ.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός δύναται να τροποποιείται 
και να αναθεωρείται περιοδικά με συνεχείς βελτιώσεις 
και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει τη βασική δομή του 
και το περιεχόμενο, με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Παν/
μίου Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυ-
ντή του ΠΜΣ και ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

1. Σκοπός του ΠΜΣ
To Π.Μ.Σ. (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) 

στοχεύει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Να παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εκπαίδευ-
ση επαγγελματιών ικανών να συνδέσουν τη Γεωργία και 
την Τεχνολογία με τις ανάγκες της κοινωνίας, προκειμέ-
νου να ξεπεραστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις στον 
τομέα των εφαρμογών πρωτοποριακών γεωργικών πρα-
κτικών και της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων νέας 
τεχνολογίας.

2. Να παρέχει όλες τις γνώσεις (τεχνικές και μεθοδο-
λογία) που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη εφαρμογή 
της Γεωργίας Ακριβείας.

3. Να εκπαιδεύσει ειδικούς με υψηλό επίπεδο επιστη-
μονικών δεξιοτήτων στους τομείς της αγροτικής διαχεί-
ρισης και της διαχείρισης φυσικών πόρων.

4. Να παρέχει γνώσεις για τις ορθές γεωργικές πρα-
κτικές.

5. Να παρέχει την τεχνογνωσία για την δημιουργία ηλε-
κτρονικών συσκευών καθώς και τον προγραμματισμό 
τους για γεωργικές εφαρμογές.

6. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες για να αναπτύξουν κρι-
τική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων στην πρωτο-
γενή παραγωγή.

7. Να εκπαιδεύσει επιστήμονες να εφαρμόσουν μεθό-
δους, τεχνικές και εργαλεία της Γεωργίας Ακριβείας με 
σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση 
του καθαρού κέρδους και την προστασία του περιβάλ-
λοντος.

8. Να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει ανταγωνιστικούς 
επαγγελματικά επιστήμονες τόσο σε εθνικό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ευκολότερη εύρεση εργασίας σε 
ιδιωτικό τομέα και ακαδημία.

9. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

Το Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας του Π.Θ. πι-
στοποιεί την επιστημονική και ερευνητική εμπειρία που 
διαθέτουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και την διεθνή 
αναγνώρισή τους, όπως προκύπτει από το δημοσιευ-
μένο επιστημονικό έργο τους και την εμπειρία τους στη 
διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Το Τμήμα 
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας θεραπεύει το γνωστικό 
αντικείμενο της επιστήμης της Γεωπονίας με εξειδίκευ-
ση στην Αγροτεχνολογία με εφαρμογή συνδυασμένων 
επιστημονικών γνώσεων στους αυτοματισμούς, γεωργία 
ακριβείας και την τεχνολογική καινοτομία και την παρα-
γωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το Π.Μ.Σ. 
απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοιτους όσο και 
σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέακαικαλύπτει τις ανάγκες όχι μόνοόσων 
επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με αυξη-
μένα και ενισχυμένα προσόντα, εξειδικευμένες γνώσεις 
και δεξιότητες, αλλά και όσων ήδη απασχολούνται και 
επιθυμούν να ενισχύσουν, να επικαιροποιήσουν και να 
εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους με στόχο να βελτιώσουν 
την επαγγελματική επίδοσή τους ή/και να ενισχύσουν 
τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα 
που ήδη απασχολούνται ή να αναζητήσουν καλύτερες 
ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους τομείς, κλάδους ή επι-
χειρήσεις. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. εκπαιδεύει ειδικούς 
με υψηλό επίπεδο επιστημονικών δεξιοτήτων σε όλα τα 
στάδια εφαρμογής Γεωργίας Ακριβείας σε φυτά μεγάλης 

καλλιέργειας και οπωροκηπευτικά. Τα πλεονεκτήματα 
της εφαρμογης Γεωργίας Ακριβείας στους αγρούς είναι 
πολλά όπως μείωση κόστους παραγωγής, αύξηση του 
καθαρού κέρδους των παραγωγών και η προστασία του 
περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού 
προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε:

- Εταιρείες εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων
- Εταιρείες κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων
- Εταιρείες εμπορίας συστημάτων δορυφορικής 

πλοήγησης
- Εταιρείες εμπορίας μη επανδρωμένων ιπτάμενων 

       οχημάτων
- Εταιρείες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
- Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
- Εκμεταλλεύσεις ειδικών καλλιεργειών
- Γεωργικούς συνεταιρισμούς
- Εταιρείες εμπορίας αισθητήρων και έξυπνων συσκευών
- Γραφεία γεωργικών συμβούλων
- Ερευνητικά κέντρα
- Εταιρείες με συστήματα αυτοματισμών
- Ομάδες παραγωγών
- Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις εμπορίας και επεξερ-

γασίας αγροτικών προϊόντων
- Επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού
- Επιχειρήσεις συμβολαιακής γεωργίας
Επιχειρήσεις παραγωγής σπόρων 
2.Γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ
Τα γνωστικά αντικείμενα του συγκεκριμένου ΠΜΣ 
είναι τα παρακάτω:
- Γεωργία Ακριβείας
- Γεωργική Μηχανολογία
- Γεωργικά Ρομπότ
- Αισθητήρες και Αυτοματισμοί
- Τεχνητή Νοημοσύνη
- Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών
- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
- Τηλεπισκόπηση
- Καλλιέργειες και Συστήματα Καλλιεργειών 

(Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας, Αρωματικά Φυτά, 
Δένδρα, και Αμπέλια)

- Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων 
3.Τίτλος σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» 
(MSc in PRECISION AGRICULTURE TECHNOLOGIES)

4. Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣ
Στο Π.Μ.Σ. «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» γίνο-

νται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών ΑΕΙ άλλων τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών με τα 
αντικείμενα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Ειδικότερα γίνονται δεκτοί:
- Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι α) Γεωπονίας (π.χ. Τμήμα 

Γεωπονίας Θεσσαλονίκης), β) Πολυτεχνικών Τμημάτων 
των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου 
του ΠΜΣ (π.χ. αντικείμενο Γεωργική Μηχανολογία), γ) 
Τμημάτων Θετικών Επιστημών όπως για παράδειγμα 
Σχολή Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδι-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14125Τεύχος B’ 1546/13.03.2023

κοτήτων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει 
αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 
Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους επιβάλλεται να γνω-
ρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2083/1992).

- Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή 
ΤΕΙ) με εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Χρονική διάρκεια.
Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας» διαρθρώ-

νεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμ-
βάνονται 12 υποχρεωτικά μαθήματα. Στο 3ο εξάμηνο 
εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβά-
νει σεμινάρια κατά τα οποία θα καλούνται διακεκριμένοι 
ομιλητές προκειμένου να αναπτύξουν κυριώς εμπορι-
κά θέματα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ και την 
επαγγελματική καθοδήγηση των φοιτητών. Η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος είναι 18 μήνες. Μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται 
ο διπλάσιος χρόνος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών 
δηλαδή 36 μήνες. Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης για εργαζόμενους και φοιτητές που διεκπε-
ραιώνουν τις σπουδές τους για απόκτηση 2ου τίτλου 
σπουδών σε Τμήμα διαφορετικό του Τμήματος Γεωπο-
νίας - Αγροτεχνολογίας. Η διάρκεια της μερικής φοίτη-
σης δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας 
σπουδών. Παρέχεται επίσης και η δυνατότητα προσω-
ρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα 
δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της 
φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλε-
πόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

2. Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών.

Για την απόκτηση του του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν 
έναν συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
παρακολουθώντας επιτυχώς τα μαθήματα του ΜΠΣ. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 (ενενήντα) ECTS, ήτοι 30 (τρι-
άντα) ανά εξάμηνο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτι-
κή. Στο ΠΜΣ δίνεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35%. Η διεξαγωγή των 
μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσειςτου Τμήματος 
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας.

3. Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ
Τα όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επο-

πτεύουν την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του 
Π.Μ.Σ. είναι η Σύγκλητος η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), 
η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο Διευθυντής 
του Π.Μ.Σ.

1. ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ.Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία 
είναι το αρμόδιο όργανο για κάθε θέμα διοικητικού ή 
οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Η Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος, αποτελείται 
από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοι-
τητικής Μέριμνας, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και 
τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη. Την 
εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχι-
ακών σπουδών σε επίπεδο Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Διευθυντής του Προ-
γράμματος, προέρχεται από το Τμήμα Γεωπονίας-Αγρο-
τεχνολογίας. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και ορίζεται μαζί με τον 
Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας για διετή θητεία. 
Προεδρεύει της Σ.Ε. είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντι-
κείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμ-
ματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες 
από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επι-
πλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής

Έργο του Διευθυντή είναι η προώθηση της αποτελε-
σματικής εφαρμογής του Π.Μ.Σ. Έχει την επίβλεψη για 
την ομαλή λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος Σπουδών. Ο Διευθυντής εισηγείται στη ΣΕ κάθε θέμα 
που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
και συγκαλεί ΣΕ για θέματα που αφορούν τη δομή και τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. Επίσης συντονίζει το διδακτικό και 
διοικητικό προσωπικό του Προγράμματος, εποπτεύο-
ντας των εργασιών του και εφαρμόζοντας τις αποφάσεις 
των συλλογικών οργάνων.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής συνεργάζεται με τον Δι-
ευθυντή και τον αντικαθιστά όποτε εκείνος κωλύεται. 
Επίσης συντονίζει με το Διευθυντή το αντικείμενο του 
εκπαιδευτικού έργου και εισηγείται τους εκπαιδευτικούς 
στόχους του προγράμματος.

4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΣΕ). Συγκροτείται από 
το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, τα οποία έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος για διετή θητεία. Η Σ.Ε είναι 5μελής. Η Σ.Ε. 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό 
λειτουργίας του Προγράμματος, την παρακολούθηση 
του τρόπου διεξαγωγής των μαθημάτων και των εξετά-
σεων, την τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας 
και γενικά για κάθε θέμα που αφορά στην εύρυθμη λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής 
του Π.Μ.Σ. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής με 
δυνατότητα ανανέωσης.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του ιδρυ-

ματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, η 
Συνέλευση του Τμήματος ορίζει μετά από πρόταση του 
Διευθυντή τα μέλη των επιτροπών του Π.Μ.Σ., με τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

α. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
(ΕΕΜΦ)
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Τα μέλη της ορίζονται από της ΣΕ. Συνεδριάζει υπό την ευθύνη του Διευθυντή και έργο της αποτελούν τα παρακάτω:
- Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
- Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
- Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
- Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα των κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση επιλογής υπο-

ψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στην Συνέλευση του Τμήματος.
β. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (ΕΟΔ)
Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης έχει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Διευθυντή 

και ένα μέλος της διοικητικής υποστήριξης του Προγράμματος. Έργο της επιτροπής αποτελούν η κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, η εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος για τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων με 
τεκμηρίωση καθώς και η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του Προγράμματος.

γ. Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ)
Αποτελείται από τρεις διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Αξιολογεί τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. με βάση τις αποφάσεις της ΣΕ 

και εισηγείται βελτιώσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες λειτουργίας του.
Σε όλες τις Επιτροπές συμμετέχει ex officio ο Διευθυντής υπ’ ευθύνη του οποίου συγκαλούνται οι Επιτροπές. Η 

θητεία των επιτροπών λήγει με τη λήξη της θητείας του εκάστοτε Διευθυντή. Η Σ.Ε. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές 
όπου αυτή κρίνει απαραίτητο.

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

1. Αιτήσεις
Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ορίστηκε στους τρι-

άντα (30) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την κείμενη 
νομοθεσία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση 
(σε κλίμακα 1 - 100) στα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ %
1 Βαθμός πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» 30%
2 Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας 10%

3 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά 
συνέδρια 5%

4 Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 5%
5 Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10%
6 Συστατικές επιστολές 10%
7 Συνέντευξη 30%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

2. Διαδικασία επιλογής
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται στις αρχές του χειμερινού 

ή του εαρινού εξαμήνου και περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα 
προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν υποβληθούν 
πλήρεις και εντός της οριζόμενης προθεσμίας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και στα γραφεία της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το νόμο υπεύθυνη για την εισαγωγή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. είναι η ΣΕ μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προ-
βλεπόμενες προθεσμίες έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση αφορά τον έλεγχο από την ΕΕΜΦ των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην δεύτερη φάση αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της α’ φάσης και περιλαμβάνει τη 
διαδικασία των συνεντεύξεων.

Η ΕΕΜΦ με βάση τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 
καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ.
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Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους υποψηφίους 
μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση των 
συνεντεύξεων. Αναρτώνται στον πίνακα του Τμήματος 
και ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία 
των επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντή-
σουν εγγράφως (ηλεκτρονικά) εντός προθεσμίας 15 
εργάσιμων ημερών σχετικά με την αποδοχή ή όχι της 
ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλε-
γέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. 
Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώ-
νει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από 
τον σχετικό κατάλογο.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 7 ημερών από την ημερο-
μηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η ΣΕ ορίζει 
Επιτροπή Ενστάσεων αποτελούμενη από 3 μέλη ΔΕΠ η 
οποία εξετάζει τις ενστάσεις και ακολούθως εισηγείται 
στη ΣΕ.

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

πηγή χρηματοδότησής του θα είναι τα τέλη φοίτησης 
των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρχονται σε 2.600€ 
ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύ-
κλου σπουδών.

Το ποσό του τέλους φοίτησης κρίνεται απαραίτητο 
για την οικονομική βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ. με βάση και 
τη σχετική έκθεση.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό του προγράμματος ως εξής:

- 20% του ποσού κατά την αποδοχή της ένταξης των 
νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα.

- 40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του 
πρώτου (Α’ ) εξαμήνου.

- 40% του ποσού με την έναρξη των μαθημάτων του 
δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου.

Με την καταβολή των τελών φοίτησης εξασφαλίζεται:
- Η εύρυθμη λειτουργία του προτεινόμενου Π.Μ.Σ.
- Η οικονομική του βιωσιμότητα με βάση και την ανά-

λυση που παρουσιάζεται στο αντίστοιχο παράρτημα.
- Η ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών μέσα από 

αύξηση των απαιτήσεων των φοιτητών αλλά και του 
παρεχόμενου έργου των διδασκόντων.

- Η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου με την 
προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων από Ελλάδα, 
αρχικά και στη συνέχεια και από το Εξωτερικό.

- Η ενίσχυση των πόρων και της χρηματοδότησης για 
το Τμήμα και το Ίδρυμα.

- Η πλήρης ανταποδοτικότητα του Π.Μ.Σ. προς τους 
φοιτητές, το Τμήμα και το Ίδρυμα, τους διδάσκοντες και 
την κοινωνία.

Οι ανταποδοτικές παροχές που λαμβάνουν οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές από τα τέλη φοίτησης που καταβάλλουν, 
είναι:

1. Η παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένης εκπαί-
δευσης από καταξιωμένους στο γνωστικό αντικείμενο 
επιστήμονες σε ημέρες και ώρες εκτός του κανονικού 
ωραρίου τους (Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί-
απόγευμα).

2. Η απρόσκοπτη υποστήριξη και καθοδήγηση στις 
εργασίες των μαθημάτων καθ’ όλη την περίοδο διεξα-
γωγής αυτών.

3. Η απρόσκοπτη υποστήριξη και καθοδήγηση στην 
εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής τους εργασίας, 
όπου απαιτούνται πολλές επιπλέον ώρες απασχόλησης.

4. Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο εκπαιδευτικό 
υλικό που είναι αναρτημένο από κάθε διδάσκοντα στο 
e-class, αλλά και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

5. Η λήψη υποτροφιών με ακαδημαϊκά κριτήρια που 
αντιστοιχούν σε απαλλαγή από τα τέλη

φοίτησης.
6. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επι-

χειρήσεις.
7. Η απόκτηση επιπλέον γνώσεων με την πραγμα-

τοποίηση διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές 
διεθνούς κύρους.

8. Η χρήση σύγχρονων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, 
πλήρως εξοπλισμένων με Η/Υ, projectors, όργανα κ.λπ., 
και φυσικά καλύπτοντας όλες τις λειτουργικές δαπάνες.

9. Η δυνητική χρήση του εξοπλισμού για την πραγ-
ματοποίηση τόσο των μαθημάτων όσο και της έρευνας 
που πραγματοποιούν.

Δεν επιστρέφονται δίδακτρα μετά την έναρξη μαθη-
μάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους

4. Δωρεάν φοίτηση
Σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4957/2022 εγγεγραμ-

μένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε αυτό, αν 
προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πλη-
ρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν 
φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων 
είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον 
πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον 
στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με 
άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον 
βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισα-
γωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη 
δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο 
αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε 
κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος 
σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δω-
ρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντι-
στοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των 
εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά 
τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός 
αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη 
ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλα-
γής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι 
επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συ-
μπλήρωση του αριθμού.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά 
Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. και σε χρο-
νικό διάστημα που θα ορίσει το ίδιο το Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 4 
Πρόγραμμα

1. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η διάρκεια, όπως και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης, του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα είναι 

εξάμηνα εκπαίδευσης και το 3ο εξάμηνο ενασχόλησης και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η συγκέντρωση 90 μονάδων ECTS, οι οποίες 
κατανέμονται ισομερώς στα τρία (3) εξάμηνα.

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα. To Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει επίσης έξι (6) συνολικά 
υποχρεωτικά, μαθήματα. Το Γ’ εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο 3ο εξάμηνο μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα σχετικό με ένα από 
τα μαθήματα του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
που ορίζει η ΣΕ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός 
Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες 

(ECTS)

1 ΜΤΓΑ 111 Παραγωγή και Βιωσιμότητα Αγροδιατροφικών Προιόντων 5

2 ΜΤΓΑ 112 Εφαρμοσμένη Εδαφολογία 5

3 ΜΤΓΑ 113 Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας 5

4 ΜΤΓΑ 114 Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού Θέσης 5

5 ΜΤΓΑ 115 Τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Γεωργία 
Ακριβείας 5

6 ΜΤΓΑ 116 Εφαρμογές Μηχατρονικής στα Γεωργικά Μηχανήματα 5

Συνολο 30

Β’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός 
Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες 

(ECTS)

1 ΜΤΓΑ 121 Τηλεπισκόπηση και Ανάλυση Εικόνων 5

2 ΜΤΓΑ 122 Επεξεργασία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στη Γεωργία 
Ακριβείας 5

3 ΜΤΓΑ 123 Συστήματα Μεταβλητών Εφαρμογών 5

4 ΜΤΓΑ 124 Τεχνολογίες Για την Αποτελεσματική Χρήση του Αρδευτικού Νερού 5

5 ΜΤΓΑ 125 Αυτόνομα Οχήματα και Ρομπότ στη Γεωργία 5

6  ΜΤΓΑ 126 Εφαρμογές Διαδικτύου Πραγμάτων και Ασύρματων Συστημάτων 
Επικοινωνίας στη Διαχείριση Καλλιεργειών 5

Συνολο 30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός 
Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS)

1 ΜΤΓΑ 127 Διπλωματική εργασία 30

2. Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το διδακτικό έργο στο ΠΜΣ ανατίθεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Συ-

ντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων 
Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού 
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Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν 
των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη 
φοίτησης,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλ-
λου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές, 
δ) εντεταλμένους διδάσκοντες,
ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,
στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες 

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται 
να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψή-
φιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την 
επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - 
ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ κ.λπ., δεν επιτρέπεται 
να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ. Στις υποχρε-
ώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται:

- Τήρηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας 
των μαθημάτων και διεξαγωγής των εργαστηρίων, με 
φροντίδα για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών σε 
περίπτωση κωλύματος.

- Καθορισμός των περιεχομένων των μαθημάτων ή 
των γνωστικών πεδίων που διδάσκονται στο πλαίσιο των 
μαθημάτων σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές 
εξελίξεις.

- Υποβολή πριν την έναρξη κάθε τριμήνου στον Δι-
ευθυντή του Π.Μ.Σ. περιγραφών των μαθημάτων που 
διδάσκουν στην προκαθορισμένη δομή καθώς και σχε-
τική βιβλιογραφία.

- Συνεργασία με τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τους 
λοιπούς διδάσκοντες για τον συντονισμό της ύλης προς 
αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων, καθώς και το 
συντονισμό του φόρτου εργασίας των φοιτητών.

- Προετοιμασία και παράδοση στους φοιτητές του 
εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν κατά τη δι-
δασκαλία του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό υλικό προορί-
ζεται για αποκλειστική χρήση των φοιτητών του μαθήμα-
τος. Χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για οποιονδήποτε 
άλλο σκοπό δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκα-
τάθεση του διδάσκοντος.

- Έλεγχος της προσέλευσης των φοιτητών στις πάσης 
φύσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος 
και πιστοποίησή της με την τήρηση παρουσιολογίου και 
την παράδοσή του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

- Φροντίδα για τη διαφανή και αντικειμενική αξιολό-
γηση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα που 
διδάσκουν, καθώς και παράδοση της βαθμολογίας εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών.

- Ανάληψη επίβλεψης ατομικών έργων (capstone 
project), κατά το δυνατόν, σύμφωνα με τις επιλογές των 
φοιτητών.

- Ενημέρωση του ιστοχώρου του μαθήματος στον 
ιστότοπο του Τμήματος.

- Τήρηση επαρκών ωρών γραφείου και/ή αποδοχή 
επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η επικοινωνία των φοιτητών μαζί τους για 
θέματα που άπτονται των σπουδών τους και των μαθη-
μάτων που διδάσκουν.

3. Αμοιβές για διδασκαλία (εάν προβλέπονται)
Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμεί-

βονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν 
επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από 
τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου, καθορίζεται 
το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδά-
σκοντες που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., δύνανται 
να αμείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέρουν 
προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ 
του νόμου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 4957/2022. Το τελευταίο 
εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες 
εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο σύναψης των σχετικών 
συμβάσεων αμοιβής των μελών ΔΕΠ καθορίζονται από 
την Επιτροπή Ερευνών.

4. Επίβλεψη
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζε-

ται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως 
σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την 
ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενι-
κής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή 
ή της φοιτήτριας.

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν 
οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) του άρθρου 4 παρ. 2 
του ν. 4957/2022 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη 
διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό 
έργο στο Π.Μ.Σ.

Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν 
αιτήσεως του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο 
προτεινόμενος επιβλέπων και η περίληψη της προτει-
νόμενης εργασίας.

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας συγκροτείται από τη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 
ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα μέλη ΔΕΠ ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’, οι οποίοι είναι κά-
τοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής 
πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδι-
κότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.
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Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να 
επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις πέντε (5).

5. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα 

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

Ως κριτήρια αξιολόγησης της Δ.Ε. αναφέρονται ενδει-
κτικά τα παρακάτω:

1. Η ενημέρωση στην υπάρχουσα γνώση με αντίστοιχη 
βιβλιογραφική επισκόπηση.

2. Η απόκτηση ειδικών δεδομένων (συγκέντρωση δε-
δομένων από πρωτογενή έρευνα).

3. Το επίπεδο επεξεργασίας/ανάλυσης και ποσοτικής 
τεκμηρίωσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας).

4. Η δομή της Δ.Ε. και η γραπτή παρουσίαση της, π.χ. η 
συνοχή του κειμένου, η σωστή χρήση της ορολογίας και 
της γλώσσας, η ακριβής διατύπωση των εννοιών, η επι-
στημονικά ορθή τεκμηρίωση των συμπερασμάτων κ.λπ.

5. Η πρωτοτυπία της Δ.Ε.
6. Η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης της Δ.Ε.
Οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω εκτιμώνται 

κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. Η τελική βαθ-
μολογία της Δ.Ε. προκύπτει ως ο μέσος όρος των τελι-
κών βαθμών των τριών εξεταστών, στρογγυλοποιημένος 
προς την πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, με κατώτερο 
βαθμό επιτυχίας το 5 (πέντε).

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

Ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης του φοιτητή σε ένα 
μάθημα είναι μέχρι δυο (2) φορές. Αν τυχόν αποτύχει 
να λάβει προβιβάσιμο βαθμό διαγράφεται αυτόματα 
απο το ΜΠΣ.

6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο 3ο εξάμηνο την διπλω-

ματική εργασία που έχει σαφώς ερευνητικό
χαρακτήρα, σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα 

του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει δημόσια 
ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (1 επιβλέπων 
και 2 μέλη ΔΕΠ) που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος Γε-
ωπονίας - Αγροτεχνολογίας, μετά από σχετική εισήγηση 
του Δ/ντού του ΠΜΣ. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημο-
νική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι διδάσκοντες που έχουν το δικαίωμα επίβλεψης 
διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία, ενημερώνουν εγγράφως τη Γραμματεία για τα 
θέματα των διπλωματικών εργασιών που προτείνουν.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον της Τριμε-
λούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο 

που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης του Διευθυντή του ΠΜΣ. Κατόπιν της έγκρι-
σής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο 
διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr και του ΠΜΣ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμε-
νική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, απουσία 
στο εξωτερικό κ.λπ.), είναι δυνατή η αντικατάσταση του 
επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μετά από απόφαση του Διευθυντή του ΠΜΣ και 
σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.

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

Μετά την ολοκλήρωσή τους και τη γραπτή έγκριση του 
επιβλέποντος αφού έχει προηγηθεί από τον επιβλέποντα 
έλεγχος αυθεντικότητας (χρήση λογισμικού ανίχνευσης 
λογοκλοπής), οι διπλωματικές διατριβές παραδίδονται 
ηλεκτρονικά και σε τέσσερα αντίγραφα στη Γραμματεία 
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου (ή 31 Μαΐου ή 31 Αυγούστου), 
η οποία μεριμνά για τη διανομή τριών αντιγράφων στη 
τριμελή εξεταστική επιτροπή και για τη φύλαξη ενός 
αντιγράφου σε ειδικό χώρο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
(δύναται η διπλωματική εργασία να σταλεί στα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής ηλεκτρονικά). Η υποστήριξη της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια, 
ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σε ημερο-
μηνία που ορίζεται από τη ΣΕ μέσα στο Φεβρουάριο (ή 
Ιούνιο ή Σεπτέμβριο). Η διπλωματική εργασία στη τελική 
της μορφή υποβάλλεται στη Γραμματεία τόσο σε έντυπη 
όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Υποχρεωτικά με ευθύνη 
των φοιτητών υποβάλλεται στην κεντρική βιβλιοθήκη 
του ιδρύματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο οδηγός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας βρί-
σκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 
μεταπτυχιακού φοιτητή που οδηγεί στην λήψη του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει 
λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε δώδεκα (12) μαθήματα και 
στη διπλωματική του εργασία.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των βαθμών 
των μαθημάτων (65%) και της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας (35%).

Άρθρο 5 
Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων

1. Πόροι
Οι πόροι του ΠΜΣ θα προέρχονται από τα τέλη φοί-

τησης.
2. Διαχείριση
Η διαχείριση των οικονομικών του ΠΜΣ γίνεται από 

το Διευθυντή. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι αρμόδιος για 
τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του 
Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή 
Οικονομικών του ΠΜΣ, και υποβάλλονται στη συνέλευση 
του τμήματος για έγκριση μια φορά το χρόνο. Η επιλεξι-
μότητα των δαπανών ελέγχεται από τον ΕΛΚΕ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολού-
θησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14131Τεύχος B’ 1546/13.03.2023

εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. Ο Διευθυ-
ντής του ΠΜΣ (Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμ-
ματος) ευθύνεται για τη σκοπιμότητα των δαπανών και 
την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δαπα-
νών στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, την εκκαθάριση και 
την πληρωμή τους. Αν η δαπάνη δεν προβλέπεται στον 
προϋπολογισμό του έργου, απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του Διευθυντή και 
έγκριση από τη Συνέλευση του τμήματος.

Η αμοιβή ενός διδάσκοντα από ΠΜΣ πραγματοποιείται 
μετά από κατάθεση στον ΕΛΚΕ σχετικής βεβαίωσης από 
τον Πρόεδρο του Τμήματος στο τέλος κάθε εξαμήνου, 
και ότι άλλο προβλέπεται από την Επιτροπή Ερευνών. Για 
όλες τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των χρημα-
τοδοτούμενων ΠΜΣ, εφαρμόζονται ενιαία οι διατάξεις 
του ν. 4957/2022.

3. Δαπάνες
Τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν σε 

ποσοστό 100,00% από την καταβολή τελών φοίτησης 
εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών - το ύψος του 
τέλους φοίτησης καθορίζεται σε 2.600 € για τον κάθε 
κύκλο μαθημάτων.

Άρθρο 6 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

1. Παρακολούθηση μαθημάτων.
Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δί-

πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) 
εξάμηνα για πλήρη φοίτηση, εκ των οποίων το τελευταίο 
εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας.

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

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

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ, χωρίς 
την επιστροφή των τελών φοίτησης με απόφαση της 
Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, στις περιπτώσεις της μη 
τήρησης των παρακάτω υποχρεώσεών τους: Π.χ.

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

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

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

γάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεο-
ντολογία.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορη-
γείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αι-
τιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Αναστολή φοίτησης.
Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να 

χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσω-
ρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δυο (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.

3. Μερική φοίτηση.
Δίνεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης του Προγράμ-

ματος για εργαζόμενους έξι (6) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. Στη μερική φοίτηση οι φοιτη-
τές επιλέγουν τρία (3) από τα συνολικά έξι (6) μαθήματα 
παρακολούθησης/εξάμηνο φοίτησης πριν την έναρξη 
των μαθημάτων.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δηλώνουν την προτί-
μησή τους αυτή από την αρχή στην αίτηση υποβολής 
για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ, εφόσον αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προ-
γράμματος «πλήρους» φοίτησης για λόγους: ασθένειας, 
φόρτου εργασίας (πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα), 
σοβαρούς οικογενειακούς, στράτευσης, ανωτέρας βίας 
κ.λπ., που εξετάζονται και αποφασίζονται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος. Η διάρκεια της μερικής δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης.

4. Υλικοτεχνική Υποδομή.
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις 

του Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας σε ένα (1) κτίριο και στο αντίστοιχο 
αγρόκτημα με έκταση 700 τμ., τα οποία είναι διαθέσιμα 
και για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών.

Η αίθουσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ που 
αυτά πραγματοποιούνται είναι η αίθουσα του Εργαστη-
ρίου Γεωργίας Ακριβείας στον 1ο όροφο του κτιρίου.

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

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

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

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

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

τήτριες τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, παρουσία του 
Διευθυντή του ΠΜΣ και του Προέδρου του Τμήματος.

Εφ’ όσον ο διπλωματούχος θελήσει, μπορεί να ζητήσει 
την έκδοση του διπλώματός του σε ειδικό πάπυρο, τον 
οποίο παραγγέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

6. Ιδρυματικό αποθετήριο.
Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργα-

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

7. Βεβαιώσεις.
Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, και το τελε-

τουργικό της ορκωμοσίας, καθορίζονται στον κανονισμό 
του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώ-
ματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 
της 224ης/17-10-2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις 
της υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργικής 
απόφασης.

8. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη.

Η γραμματειακή κάλυψη του ΠΜΣ γίνεται από τον 
γραμματέα του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλιας που διαθέτει την κατάλληλη 
εμπειρία και υπευθυνότητα, με την συγκατάθεσή τους, 
και η αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ.

9. Υποτροφίες.
Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αριστείας στον 

μεταπτυχιακό φοιτητή που θα φέρει την μεγαλύτερο 
βαθμό μεταπτυχιακού διπλώματος στο τέλος των σπου-
δών του ΜΠΣ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από 
άλλη πηγή.

Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν 
εισαχθεί στο ΠΜΣ χωρίς την υποχρέωση καταβολής τε-
λών φοίτησης.

10. Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ: 
https://mscprecisionag.agrtec.uth.gr
ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληρο-

φορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και απο-
τελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και 
φοιτητριών.

Άρθρο 7 
Διασφάλιση ποιότητας

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

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

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

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για 
υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την 
ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας - 
Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντο-
λογίας της Έρευνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν.4957/2022, η Επι-
τροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μπορεί να 
γνωματεύσει σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που 
αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε επιστημονικό 
περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή δι-
δακτορική διατριβή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου στην υπ’ αρ. 53/23-10-2019 συνεδρίασή του, 
όσον αφορά τα θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σε-
βασμού προσωπικών δεδομένων και λοιπών κανόνων 
ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχια-
κών εργασιών, των μεταπτυχιακών εργασιών και των δι-
δακτορικών διατριβών, το κάθε Τμήμα συγκροτεί τριμε-
λή υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.

Ως προς τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-
λουν: 1) αίτηση εξέτασης της πρότασης, 2) περιγραφή 
της ερευνητικής πρότασης, 3) ερευνητικά πρωτόκολλα, 
έντυπα συναίνεσης και λοιπά δικαιολογητικά, που κρί-
νονται ως αναγκαία με βάση τα επιστημονικά πεδία. Τα 
υποδείγματα για τη σύνταξη των σχετικών εντύπων βρί-
σκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://2018.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata- 
deontologias/ΕσωτερικήΕπιτροπή Ηθικής και Δεοντολο-
γίας/Σχετικά Έντυπα-Έγγραφα

Μετά τον έλεγχο της πρότασης, η Επιτροπή του Τμή-
ματος εκδίδει Βεβαίωση έγκρισης της πρότασης της δι-
πλωματικής προπτυχιακής εργασίας, της μεταπτυχιακής 
εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση 
που υπάρξει απόρριψη της αίτησης ή διαφωνία μεταξύ 
των μελών της Επιτροπής, θα διαβιβάζεται στην Επιτρο-
πή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας. Οι Βεβαιώσεις έγκρισης θα αναρτώνται 
στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ.

3. Αξιολόγηση/έλεγχος ποιότητας Προγράμματος
Το ΠΜΣ συνολικά, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα θα 

αξιολογούνται συστηματικά σύμφωνα με τις προτεινό-
μενες διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί 
από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παράλληλα συνεισφέρουν 
στην περαιτέρω βελτίωσή του.

Άρθρο 8 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας - 
Αγροτεχνολογίας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κα-
νονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
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Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος Εσωτερικού Κα-
νονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να πραγμα-
τοποιείται κάθε διετία.

Οι φοιτητές καλούνται μέσα στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες να στείλουν προσχέδιο στον επιβλέποντα 
καθηγητή στο οποίο θα παρουσιάζουν την ερευνητική 
μεθοδολογία μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 
τη συνάφεια του θέματος με το Π.Μ.Σ. όπως επίσης και 
τη συμβολή του στην πρωτοτυπία της έρευνας.

Ημερομηνίες υποβολής και εξεταστικές Περίοδοι:
- Παρουσίαση Δ.Ε. Ιανουαρίου - Παράδοση Δ.Ε.: 10 

       Ιανουαρίου
- Παρουσίαση Δ.Ε. Ιουνίου - Παράδοση Δ.Ε.: 30 Μαΐου
- Παρουσίαση Δ.Ε. Σεπτεμβρίου - Παράδοση Δ.Ε.: 10 
   Σεπτεμβρίου
Περίοδοι παρουσίασης Δ.Ε/Αποστολή προσχεδίου 

στον επιβλέποντα καθηγητή:
- Παρουσίαση Δ.Ε. Ιανουαρίου - Αποστολή προσχεδίου 
  στον επιβλέποντα: έως 30 Οκτωβρίου
- Παρουσίαση Δ.Ε. Ιουνίου - Αποστολή προσχεδίου 
  στον επιβλέποντα: έως 1 Μαρτίου
- Παρουσίαση Δ.Ε. Σεπτεμβρίου - Αποστολή προσχε-

    δίου στον επιβλέποντα: έως 25 Ιουνίου
Για την παρουσίαση της κάθε εργασίας διατίθενται 20 

λεπτά και 10 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση. Η ολο-
κληρωμένη εργασία (μετά την έγκριση του επιβλέποντα 
καθηγητή) θα γραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Έκταση εργασίας: Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε 
αριθμό λέξεων ή αριθμό σελίδων. Δεν υπάρχει απαραί-
τητα κάποια θετική σχέση μεταξύ της ποσότητας και της 
ποιότητας μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Αυτό που απαιτείται είναι η ουσιαστική και ποιοτική κά-
λυψη του υπό εξέταση θέματος (ελάχιστη έκταση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας 50 σελίδες).

Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12
Γλώσσα: ελληνική (με αγγλική περίληψη αμέσως μετά 
την ελληνική (abstract))
Margins: 2,5cm margins σε όλες τις πλευρές.
Line spacing: 1,5 διάστημα
Αρίθμηση σελίδων: Οι σελίδες θα πρέπει να αριθμού-

νται διαδοχικά από την πρώτη σελίδα μετά από αυτή του 
τίτλου μέχρι το τέλος.

Εικόνες-διαγράμματα: Ασπρόμαυρα ή/και έγχρωμα 
μέσα στο κείμενο

Σχήματα και πίνακες: Οι τίτλοι (περιγραφές) και των 
σχημάτων και των πινάκων να είναι στην πάνω πλευρά 
και να παρατίθενται μέσα στο κείμενο. Η παράθεση κά-
ποιου έτοιμου πίνακα πρέπει να συνοδεύεται από την 
πηγή προέλευσης.

Κάθε σχήμα, ή ότι άλλο έχετε χρησιμοποιήσει από 
υπάρχουσα βιβλιογραφία να αναφέρεται εμφανώς. 
Κάθε σχήμα ή διάγραμμα να έχει στο κάτω αριστερό 
μέρος του την πηγή. Αν έχουμε κάποια αδημοσίευτη 
πληροφορία τότε αυτή αναφέρεται (σε υποσημείωση) 
ως προσωπική επικοινωνία.

Κεφάλαια - Υποκεφάλαια
Χωρίστε τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε κε-

φάλαια αριθμημένα με αύξουσα σειρά. Υποκεφάλαια 
θα αριθμούνται ως 1.1 (κατόπιν 1.1.1, 1.1.2,...), 1.2, κ.λπ.

(η περίληψη δεν συμπεριλαμβάνεται στην αρίθμηση). 
Κάθε κεφάλαιο και υποκεφάλαιο θα έχει ένα περιληπτικό 
τίτλο. π.χ.

Κεφάλαιο 1 (TIMES NEW ROMAN 16, bold)
Εισαγωγή (TIMES NEW ROMAN 14, bold)
Κάθε περιγραφή κεφαλαίου θα εμφανίζεται σε δική 

της χωριστή γραμμή. Κάθε υποκεφαλίδα (TIMES NEW 
ROMAN 14, italic) θα εμφανίζεται μαζί με την αρίθμησή 
της.

Γενικά η δομή των διπλωματικών θα είναι
- Σελίδα Τίτλου
Στη σελίδα αυτή πρέπει να φαίνονται οπωσδήποτε
i. Ολόκληρος ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας
ii. Το όνομα, πατρώνυμο και επίθετο του φοιτητή (-τρι-

ας) που έγραψε τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
iii. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιβλέποντα 

καθηγητή
iv. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ-

ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονί-
ας-Αγροτεχνολογίας

v. Το έτος συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Συγκεκριμένα ο τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας θα είναι στοιχισμένος στο κέντρο με κεφα-
λαία γράμματα, γραμματοσειρά Times New Roman 18, 
bold. Πάνω από τον τίτλο θα αναφέρεται ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας-
Αγροτεχνολογίας

Μετά τον τίτλο θα ακολουθεί το όνομα, πατρώνυμο 
και επίθετο του (ή της) φοιτητή (-τριας), με Times New 
Roman 16, bold. Ακολουθεί ο τίτλος (Καθηγητής, Αναπλ. 
Καθηγητής, Επικ Καθηγητής, Λέκτορας), το όνομα και επί-
θετο του επιβλέποντα καθηγητή, με Times New Roman 
14, bold. Στο κάτω μέρος της σελίδας κεντραρισμένη 
η ένδειξη Λάρισα 2020 (TIMES NEW ROMAN 14, bold)

- Υπεύθυνη Δήλωση πρωτοτυπίας μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας

Ο φοιτητής συμπεριλαμβάνει και υπογράφει τα πα-
ρακάτω

Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της μεταπτυχι-

ακής διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την 
οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως ανα-
γνωρισμένη και αναφέρεται στην μεταπτυχιακή διπλω-
ματική εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές 
από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, 
είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. 
Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοι-
μάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» Τμήμα Γεωπονίας- Αγρο-
τεχνολογίας Λάρισα, ΜΗΝΑΣ, 20ΧΧ.

- Ευχαριστίες (προαιρετικό)
Εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται ευχαριστίες ή προ-

σωπική αφιέρωση του (της) φοιτητή (-τριας).
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- Περιεχόμενα
- Περίληψη/Abstract
Οι περιλήψεις θα είναι μεταξύ 100-200 λέξεις, γραμ-

μένες σε Word στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η σελίδα 
με την περίληψη θα έχει τον τίτλο της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας με την ένδειξη: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (για το ελληνικό) και ABSTRACT (για το αγ-
γλικό κείμενο) με κεφαλαία, με Times New Roman 14, 
bold.

Λέξεις κλειδιά: Λέξεις κλειδιά (μέγιστος αριθμός 5) 
μετά την περίληψη.

- Εισαγωγή
- Βιβλιογραφική ανασκόπηση (με σαφή τη συνεισφορά 

του (της) υποψηφίου (-ας)
- Δεδομένα (για εμπειρικές εργασίες όχι για θεωρη-

τικές)
- Μεθοδολογία Έρευνας (για εμπειρικές εργασίες όχι 

για θεωρητικές)
- Εμπειρικά Αποτελέσματα (για εμπειρικές εργασίες 

όχι για θεωρητικές)
- Συζήτηση- Σχολιασμός
- Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
- Βιβλιογραφία
- Παραρτήματα
Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα παραρτήματα τότε 

αυτά αριθμούνται ως A, B, κ.λπ. Εξισώσεις και τύποι στα 
παραρτήματα παίρνουν διαφορετική αρίθμηση: π.χ. 
(Α.1), (Α.2) κ.λπ. Στο επόμενο παράρτημα (Β.1) κ.λπ.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Στο κείμενο βάλτε το όνομα του συγγραφέα και το 

έτος σε παρένθεση, ανάλογα με το αν:
1. Το επίθετο του συγγραφέα δεν είναι μέρος του κει-

μένου τότε: (Συγγραφέας, 2009)
2. Το επίθετο του συγγραφέα είναι μέρος του κειμένου   

τότε: Συγγραφέας (2009)
3. Αν οι συγγραφείς είναι τρεις και περισσότεροι τότε: 

(Πρώτος συγγραφέας et al., 2009)
4. Αν ο ίδιος συγγραφέας εμφανίζεται περισσότερες 

από μία φορές το ίδιο έτος γράφουμε: (Συγγραφέας 
2008a, b)

5. Άρθρα υπό δημοσίευση (Συγγραφέας, υπό δημο-
        σίευση)

Υποσημειώσεις
Οι υποσημειώσεις τίθενται δίπλα σε κάθε παραπομπή 

ή γενικά σε κάθε σημείο του κειμένου που απαιτεί διευ-
κρίνιση ή επιπλέον στήριξη. Οι υποσημειώσεις αριθμού-
νται με συνεχή τρόπο από το 1 έως το ν και παρατίθενται 
στο υποσέλιδο (ως Footnotes).

Βιβλιογραφία στο τέλος
Αναφορά σε επιστημονικό περιοδικό 
Αναφορά σε βιβλίο
Αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου 
Άρθρα με DOI
Άρθρα online

Η λίστα της βιβλιογραφίας παρατίθεται αλφαβητικά 
με τα επίθετα των συγγραφέων κάθε εργασίας (πρώτα η 
Ελληνόγλωσση και κατόπιν η Ξενόγλωσση). Τα ονόματα 
των περιοδικών και οι τίτλοι των βιβλίων παρατίθενται 
σε italics.

Παράθεση πρωτότυπου κειμένου
Σε άμεση χρήση αποσπασμάτων βάζουμε την πρό-

ταση σε εισαγωγικά και την πηγή στο τέλος της παρά-
θεσης. Καλό είναι να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση 
τέτοιων παραθέσεων όπως και κάθε μορφή αντιγραφής 
(plagiarism) χωρίς αναφορά στη πηγή προέλευσης. Αν 
υπάρχει αμφιβολία για τη σωστή απόδοση κάποιου Ξε-
νόγλωσσου επιστημονικού όρου στην Ελληνική γλώσσα 
τότε παραθέτουμε τον ξενόγλωσσο όρο μετά τον ελλη-
νικό μέσα σε παρένθεση με πλάγια γράμματα (italic).

Πνευματικά δικαιώματα μεταπτυχιακής εργασίας
Τα πνευματικά δικαιώματα της μεταπτυχιακής εργασί-

ας ανήκουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή. Η μεταπτυχιακή 
εργασία οφείλει να είναι έργο του υποψηφίου, αλλιώς δε 
μπορεί να του χορηγηθεί ο σχετικός τίτλος, αφού κατά το 
νόμο απαιτείται τα σχετικά έργα να διαλαμβάνουν την 
πρωτότυπη συμβολή του υποψήφιου.

Στην εκ των υστέρων δημοσίευση εργασιών που εκπο-
ρεύονται από τις εργασίες αυτές και εφόσον ο επιβλέπων 
Καθηγητής ή άλλα πρόσωπα είχαν ουσιαστική δημιουρ-
γική συνεισφορά στο έργο, ο καθένας πρέπει να ανα-
φέρεται σύμφωνα με την πραγματική του συνεισφορά.

Στην οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της 
μεταπτυχιακής εργασίας, όπως επίσης και στις σχετικές 
δημοσιεύσεις, όλοι οφείλουν να δηλώνουν το όνομα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος στο οποίο 
εκπονήθηκε το έργο (Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας).

Βιβλιοδεσία
Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρο-

νικά στη Γραμματεία και στη συνέχεια εφόσον επιθυμούν 
τα μέλη της Τριμελούς επιτροπής μπορεί να υποβληθεί 
σε 3 αντίγραφα (ένα για κάθε μέλος της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης)-, βιβλιοδετημένη. Μετά την επιτυχή 
υποστήριξη και την ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων ο 
(η) υποψήφιος (-α) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν 
να καταθέτουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (αποθετήριο) 
ηλεκτρονική μορφή της εργασίας τους (CD ή DVD-ROM 
ή μνήμη USB) και να αποστέλλουν στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. αποδεικτικό παράδοσης όπως επίσης κι ένα αντί-
γραφο (βιβλιοδετημένο) για τη βιβλιοθήκη του αναγνω-
στηρίου των Π.Μ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Bόλος, 2 Μαρτίου 2023
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