
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Απόφ. 24/50 
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός 

Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Πε-

ριβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επι-

στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρι-

τείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 42 
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται 
στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, … να καταρτίσουν και να δημοσι-
εύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

4. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195), όπως τροπο-
ποιήθηκε.

5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων στην υπ’ αρ. 18/19-05-2021 συνεδρίασή της και 
το απόσπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 23/50/
17-06-2021 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Περιβαλ-
λοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
του Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114).

9. Την υπ’ αρ. 1/30/17-06-2021 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του τμήματος Δασολογίας 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της 
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Δ.Π.Θ.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 
και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσι-
κών Πόρων 

β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται στο 

πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εξειδικεύουν 
και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
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τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και συμβάλλουν στη 
ρύθμιση, με ενιαίο τρόπο, των θεμάτων λειτουργίας του 
εν λόγω Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καταρτί-
ζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., 
ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επι-
στημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προ-
αγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικα-
νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και 
την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θε-
ωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Περιβαλλοντι-
κού Σχεδιασμού και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι επί μέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι 
ακόλουθοι:

• Να παράσχει στους/στις φοιτητές/τριες εξειδικευμέ-
νες γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική, αναλυτική και 
συνθετική σκέψη και να αναπτύξει την επιστημονική 
προσέγγιση θεμάτων περιβαλλοντικού σχεδιασμού και 
διαχείρισης φυσικών πόρων, καθώς και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

• Να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολο-
γία και τις νέες τεχνολογίες.

• Να ενδυναμώσει θεωρητικά τους/τις φοιτητές/τριες, 
ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και 
τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης 
που χρησιμοποιούνται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό 
και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και στην πε-
ριβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική επι-
κοινωνία.

• Να ενθαρρύνει τους/τις φοιτητές/τριες να επεξεργά-
ζονται κριτικά τις επιστημονικές εργασίες και θεωρήσεις 
και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για 
τη διεξαγωγή της δικής τους έρευνας.

• Να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, 
επιμορφώνοντας στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

• Να προωθήσει την εξάσκηση της πρακτικής εφαρ-
μογής των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες 
κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να τις ενισχύσει, 
με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή τους σε διδακτορικό 
επίπεδο.

Άρθρο 4
Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρ-
μόδιο όργανο για θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. 

και ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. που δεν 
ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο, δια της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 
4485/2017, την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα 
με το άρθρο 32,

β) ορίζει τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών (Σ.Ε.),
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων/ουσων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4485/2017.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 

απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος τα 
οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Κατά 
τη λήξη της θητείας, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τρι-
ας, η Σ.Ε. συντάσσει απολογισμό του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό 
της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους/τις Κοσμήτορες/ειρες του Ιδρύματος ως μέλη και 
έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επι-
τροπή κρίνει την εισήγηση ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ. ελλιπή, 
διαφωνήσει ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς 
και αν διαπιστώσει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών 
αντικειμένων που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, 
αναπέμπει την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος, 
με αιτιολογημένη απόφασή της, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το Τμήμα, αφού λάβει 
υπόψη τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, υποβάλλει εκ νέου την εισήγησή του σε αυτή. 
Αν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
ρών η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν κάνει 
αποδεκτή την εισήγηση για δεύτερη φορά, το Τμήμα 
μπορεί να υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη 
Σύγκλητο.

5. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., που είναι μέλος της 
Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την αναπληρωτή/τριά του, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή 
θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστι-
κό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του ν. 4485/2017 και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμό-
δια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.
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Ο/Η Διευθυντής/τρια δεν μπορεί να εκτίσει περισσό-
τερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιού-
ται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως 
Διευθυντής/τρια.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του/της 
απερχόμενου/ης Διευθυντή/τριας, συντάσσεται αναλυ-
τικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτή-
των του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο 
απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο 
ανήκει το Π.Μ.Σ..

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακα-
δημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44, παρ. 3 του 
ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθη-
γητή άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών 
Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή επι-
στήμονες της αλλοδαπής/ημεδαπής οι οποίοι έχουν τα 
προσόντα που προβλέπονται για τους/τις επισκέπτες/
ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 
36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και με την 
προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες 
σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχια-
κός/ή φοιτητής/τρια της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του/της 
οποίου/ας η θητεία είναι ετήσια.

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τρι-
ες. Ο ακριβής αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων 
για εισαγωγή φοιτητών/τριων στο Π.Μ.Σ. και η κατανομή 
τους στις δύο κατευθύνσεις ορίζεται ανά έτος με απόφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
σε 5,83, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 
στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση και με τον αριθμό 
των προπτυχιακών φοιτητών είναι 0,11 και σε σχέση με 

τον αριθμό των διδασκόντων/ουσών του Τμήματος είναι 
5,83 (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).

Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπο-
ρούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπερά-
ριθμοι/ες, και μόνο ένας/μία κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπο-
νται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα 
και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι 
συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Σεπτεμ-

βρίου κάθε έτους, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, με την οποία προκηρύσσει θέσεις με ανοι-
χτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέ-
ων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής κ.λπ., οι 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος σε ηλεκτρονική 
μορφή.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από πε-

νταμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με απόφαση 
της Συνέλευσης.

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκε-
κριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά και γίνονται γνωστά 
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. 
Ειδικότερα, για την επιλογή των υποψηφίων γίνεται μο-
ριοδότηση των προσόντων τους, σύμφωνα με τους πα-
ρακάτω πίνακες:

Μόρια
Πτυχίο Μόρια

1. Πανεπιστημίου Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομι-
κών, Ανθρωπιστικών, Θεωρητικών, Βιολογικών και Επιστημών Υγείας 
και Ζωής

Βαθμός πτυχίου x 10

2. ΑΤΕΙ Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονο-
μικών, Ανθρωπιστικών, Θεωρητικών, Βιολογικών και Επιστημών Υγείας 
και Ζωής

Βαθμός πτυχίου x 8
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Διπλωματική διατριβή
Σχετικότητα (με την αιτούμενη κατεύθυνση) Μόρια
1. Μεγάλη + 10
2. Μεσαία + 8
3. Μικρή + 5
4. Καμία + 0

3. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 Κατοχή ΜΔΕ Μόρια 

1. Ναι + 10

4. Ξένη γλώσσα
 Επίπεδο Μόρια 

1. Μέτρια γνώση (επίπεδο Β1) + 3
2. Καλή γνώση (επίπεδο Β2) + 5
3. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) + 8
4. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) +10
* Μοριοδοτείται μόνο η 1η γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι 

μια από τις Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
  4. Αριθμός δημοσιεύσεων συναφών με το περιβάλλον 

ή την εκπαίδευση
Κατηγορίες δημοσιεύσεων Μόρια

1. Ελληνικό συνέδριο με πρακτικά + 2
2. Διεθνές συνέδριο με πρακτικά + 4
3. Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό + 6
4. Ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικό + 10
5. Περιοδικό SCI με IF + 20
iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, σε περίπτωση που 
έχουν τεθεί τέτοια από τη Συνέλευση.

γ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και 
προβαίνει στην τελική επιλογή.

δ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής για κάθε κα-
τεύθυνση. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών 
επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστο-
σελίδα του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους περιο-
ρισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων του ΔΠΘ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του 
πίνακα επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων, επιλέγεται ο/η 
υποψήφιος/α με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου (με 
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Αν και σε αυτή την 
περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, για την τελική κατάταξη 
λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των υποψηφίων στα 
συγγενή προς το Π.Μ.Σ. μαθήματα.

Άρθρο 8
Διάρκεια Σπουδών

1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που 

οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δύο εξάμηνα, με 

εντατικό πρόγραμμα κατά τη θερινή περίοδο. Στο διά-
στημα αυτό περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τυχόν εκπό-
νηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι ολοκληρώ-
νεται με την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ 
και την ολοκλήρωση της συγγραφής και δημόσιας πα-
ρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
(εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει την εκπόνηση δι-
πλωματικής εργασίας).

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από το Π.Μ.Σ. 
διάστημα, προσαυξημένο κατά 1 ακόμη ημερολογιακό 
έτος. Μετά τη λήξη και αυτής της περιόδου, ο/η φοιτη-
τής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., κατόπιν ενεργειών 
του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ.

2. Μερική φοίτηση
Στους/στις εργαζόμενους/νες μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες προβλέπεται, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), η δυνατότητα 
μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης.

Στην παραπάνω περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα 
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του εργοδότη τους, 
με την οποία να πιστοποιείται ότι εργάζονται κατ’ ελάχι-
στο είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για τους/τις μη ερ-
γαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις 
του προγράμματος πλήρους φοίτησης για εξαιρετικά 
σοβαρούς λόγους (ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί 
οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας).

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά που αφο-
ρούν τις περιπτώσεις μερικής φοίτησης εξετάζονται από 
τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας 
Σπουδών προωθούνται στη Συνέλευση του Τμήματος, 
η οποία εκδίδει, πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού 
εξαμήνου, σχετική απόφαση για τους/τις δικαιούχους 
μερικής φοίτησης.

3. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αίτησης του/

της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, η Γενική Συνέ-
λευση του Τμήματος μπορεί να εγκρίνει αναστολή της 
φοιτητικής ιδιότητας για χρονικό διάστημα το οποίο δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Κατά τη δι-
άρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/
τρια χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας. Ο χρόνος 
αναστολής δεν προσμετράται στη συνολική χρονική δι-
άρκεια φοίτησης.

Σε περίπτωση αναστολής φοίτησης, ο/η φοιτητής/τρια 
καταβάλλει κανονικά τα δίδακτρα που αναλογούν στην 
περίοδο σπουδών για την οποία αιτείται την αναστολή. 
Ωστόσο, η διαδικασία αναστολής δεν συνεπάγεται επι-
πλέον δίδακτρα.

4. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Για θέματα διαγραφής φοιτητών/τριών αποφαίνεται η 

Συνέλευση του Τμήματος, μετά από πρόταση της Σ.Ε., η 
οποία αποφασίζει για τους λόγους διαγραφής.

Λόγοι διαγραφής είναι:
α) η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/κής 

φοιτητή/τριας (η οποία τεκμηριώνεται με τη μη συμμετοχή 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή στις παρακολου-
θήσεις των μαθημάτων και τις εξετάσεις),

β) η πλημμελής εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων 
που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,

γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και

δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του/της μεταπτυχιακού/
κής φοιτητή/τριας.

Άρθρο 9
 Όροι φοίτησης

Μετά την ανακοίνωση του πίνακα αξιολόγησης των 
υποψηφίων και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες/ούσες καλούνται 
να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. Στο έντυπο της σχετικής αίτη-
σης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες εγγράφονται 
στην κατεύθυνση στην οποία έχουν επιτύχει και δηλώ-
νουν ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού 
και αποδέχονται στο σύνολό τους τους κανόνες λειτουρ-
γίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονισμού αποτελεί 
προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιό-
τητας του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας.

Μετά το πέρας της παραπάνω χρονικής προθεσμίας, οι 
υποψήφιοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
εγγραφής χάνουν αμετάκλητα το δικαίωμα εγγραφής 
και τη θέση τους καλούνται να καταλάβουν επιλαχό-
ντες/ούσες υποψήφιοι/ες με βάση τη σειρά κατάταξης. 
Οι επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες καλούνται από τη 
Γραμματεία να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός προθεσμί-
ας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ειδοποίησής τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμέ-
νοι/ες να παρακολουθούν τις παραδόσεις και τις άλλες 

δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. 
Το όριο δικαιολογημένων απουσιών για κάθε μεταπτυ-
χιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται σε 6 διδακτικές ώρες για 
κάθε μάθημα. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω 
ορίου, η Σ.Ε. αποφασίζει την επανάληψη του μαθήμα-
τος σε επόμενη περίοδο ή τον αποκλεισμό του φοιτητή 
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις (επαρκώς αιτιολογημένες) την εκπόνηση 
συμπληρωματικής εργασίας εκ μέρους του/της μετα-
πτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 
(εβδομήντα πέντε) και κατανέμονται σε τρεις περιόδους. 
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή-
ματα ως εξής:

- στην πρώτη (Α΄) εκπαιδευτική περίοδο, τρία (3) υπο-
χρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής.

- στη δεύτερη (Β΄) εκπαιδευτική περίοδο, δύο (2) υπο-
χρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής ή 
εναλλακτικά δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και εκπό-
νηση μεταπτυχιακής διατριβής.

- κατά τη θερινή περίοδο σπουδών απαιτείται η επιτυ-
χής παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων 
ή εναλλακτικά η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής δια-
τριβής (στην περίπτωση που οι φοιτητές/τριες επέλε-
ξαν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής κατά τη Β΄ 
εκπαιδευτική περίοδο).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση 
διαμορφώνεται ως εξής:

Κατεύθυνση Α΄: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Δια χείριση Φυσικών Πόρων»

Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση Υποχρεωτικό 7,5
2 Βιοποικιλότητα Χερσαίων Οικοσυστημάτων Υποχρεωτικό 7,5
3 Κλιματική Αλλαγή, Προσαρμογή και Μετριασμός Υποχρεωτικό 7,5
4 Μεθοδολογία Έρευνας Επιλογής 7,5
5 Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιλογής 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30

Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Διαχείριση Φυσικών Πόρων Υποχρεωτικό 7,5
2 Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον Υποχρεωτικό 7,5
3 Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών Επιλογής 7,5
4 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων Επιλογής 7,5
5 Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιλογής 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30
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ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων Επιλογής 7,5
2 Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Επιλογής 7,5
3 Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιλογής 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15

Κατεύθυνση Β΄: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»
Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση Υποχρεωτικό 7,5
2 Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης Υποχρεωτικό 7,5
3 Περιβαλλοντική Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη Υποχρεωτικό 7,5
4 Περιβάλλον, Κοινωνία και Εθελοντισμός (Ε) Επιλογής 7,5
5 Μεθοδολογία Έρευνας (Ε) Επιλογής 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30

Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Υποχρεωτικό 7,5
2 Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό 7,5
3 Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ε) Επιλογής 7,5
4 Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων και Περιβάλλον (Ε) Επιλογής 7,5
5 Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιλογής 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων Επιλογής 7,5
2 Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Αειφορία Επιλογής 7,5
3 Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιλογής 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15

Η συνολική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι 12 
ημερολογιακοί μήνες.

Ενδεικτικά:
I. Η πρώτη εκπαιδευτική περίοδος αρχίζει την 3η εβδο-

μάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται τη 2η εβδο-
μάδα του Φεβρουαρίου. Η επαναληπτική εξέταση των 
μαθημάτων της Α΄ εκπαιδευτικής περιόδου διενεργείται 
τον μήνα Σεπτέμβριο.

II. Η δεύτερη εκπαιδευτική περίοδος αρχίζει την 3η 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται τη 4η 
εβδομάδα του Μαΐου. Η επαναληπτική εξέταση των μα-
θημάτων της Β΄ εκπαιδευτικής περιόδου διενεργείται τον 
μήνα Σεπτέμβριο.

III. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, δηλαδή από 
την 1η εβδομάδα του Ιουνίου μέχρι την 4η εβδομάδα 
του Ιουλίου, οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται 
στα προβλεπόμενα μαθήματα ή συνεχίζουν την εκπόνη-

ση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εφόσον 
έχουν επιλέξει εκπόνηση διπλωματικής διατριβής στο 
Β΄ εξάμηνο). Η κανονική και η επαναληπτική εξέταση 
των μαθημάτων της θερινής περιόδου διενεργείται τον 
μήνα Σεπτέμβριο.

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει 30 ώρες 
διδασκαλίας. Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στις επίση-
μες αργίες, η λειτουργία του Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στο 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Για κάθε μάθημα ορίζεται από τη Συνέλευση ένας/μια 
διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η (συντονιστής/τρια) του 
μαθήματος. Επίσης, ορίζονται οι διδάσκοντες/ουσες των 
μαθημάτων, καθώς και οι προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/
τριες. Τον ρόλο του/της συντονιστή/ριας αναλαμβάνουν 
αποκλειστικά διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος στους/
στις οποίους/ες έχει ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η δι-
δασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, 
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προσκεκλημένοι ομιλητές μπορεί να ορίζονται και κατά 
τη διάρκεια του εξαμήνου, κατόπιν εισήγησης του/της 
συντονιστή/ριας και σχετικής έγκρισης της Συνέλευσης.

Πριν την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με ευ-
θύνη του/της Διευθυντή/ριας του Π.Μ.Σ., ανακοινώνεται 
το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης. 
Οι δύο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματο-
ποιούν χρονικά συμπυκνωμένα και εντατικά μαθήματα. 
Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Η διδα-
σκαλία των μαθημάτων γίνεται σε ημέρες και ώρες λει-
τουργίας του Ιδρύματος, αλλά προβλέπεται η δυνατό-
τητα διεξαγωγής μαθημάτων και τα Σαββατοκύριακα. 
Το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων του κάθε μαθήματος καθορίζεται με 
απόφαση του διδάσκοντα και αναρτάται στην ηλεκτρο-
νική τάξη (e-class) του μαθήματος.

Ένα ποσοστό των μαθημάτων (έως 35%) προσφέρεται 
με τη μορφή τηλεκπαίδευσης. Για την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία χρησιμοποιούνται οι πλατφόρμες τηλεκπαί-
δευσης του Δ.Π.Θ. Για τη δια ζώσης διδασκαλία (τουλάχι-
στον 65%) χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή που 
διαθέτουν οι κάτωθι αίθουσες του Τμήματος Δασολογίας 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων:

α) Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Μ.Σ 
β) Αίθουσα Παρουσιάσεων Π.Μ.Σ.
γ) Αμφιθέατρο Κ. Σίδερη.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 

προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά 
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή 
της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες, ανάλογα με τη φύση 
του κάθε μαθήματος.

Οι όροι αξιολόγησης για κάθε μάθημα γνωστοποιού-
νται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από 
το μηδέν (0) έως το δέκα (10) και χαρακτηρίζεται ως:

• «Άριστα»: από οκτώ και πενήντα (8,50) έως δέκα (10),
• «Λίαν καλώς»: από έξι και πενήντα (6,50) έως και οκτώ 

και σαράντα εννέα (8,49),
• «Καλώς»: από πέντε (5) έως και έξι και σαράντα εννέα 

(6,49).
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 

κοινοποιούνται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης συντο-
νιστή/τριας του μαθήματος στους/στις μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερο-
μηνία εξέτασης ή, στην περίπτωση που η αξιολόγηση 
γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημε-
ρομηνία παράδοσης των εργασιών.

Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση, προκειμένου 
ο/η φοιτητής/τρια να βελτιώσει τη βαθμολογία του/της.

Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται ως ο σταθμισμένος 
μέσος όρος (βάσει των αντίστοιχων μονάδων στο Σύστη-
μα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) 
των επιδόσεων στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και του βαθμού 
αξιολόγησης της διπλωματικής διατριβής (σε περίπτωση 
που έχει επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). 
Με ευθύνη της Γραμματείας, ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. κατα-
χωρείται στον ατομικό φάκελο του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, εφόσον το επιλέξει, 
μπορεί με την έναρξη της Β΄ εκπαιδευτικής περιόδου να 
αναλάβει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας (Δ.Ε.).

Το θέμα της Δ.Ε. πρέπει να εντάσσεται στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα της κατεύθυνσης 
που έχει επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μα-
θήματα του Π.Μ.Σ.

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη 
της Δ.Ε. ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 

υποβολής θέματος Δ.Ε., εφόσον ολοκληρώσει με επι-
τυχία όλα τα μαθήματα της Α΄ εκπαιδευτικής περιόδου.

Εντός 20 ημερών από την έναρξη της δεύτερης (Β΄) 
εκπαιδευτικής περιόδου, υποβάλλει στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της Δ.Ε. και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν 
καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που 
ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό μεταθέτουν, με 
δική τους ευθύνη, την έναρξη εκπόνησης της Δ.Ε.

2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Ο ορισμός του θέματος της Δ.Ε. και του/της επιβλέ-

ποντα/ουσας Καθηγητή/τριας επικυρώνεται από τη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία ορίζει και τα 
έτερα δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από 
πρόταση του/της επιβλέποντα/ουσας. Μέλη της Εξετα-
στικής Επιτροπής μπορούν να είναι καθηγητές/τριες 
και λέκτορες του οικείου τμήματος ή άλλων τμημάτων 
του ΔΠΘ, καθώς και καθηγητές/τριες ή λέκτορες άλλων 
ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής. Επίσης, 
μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούν να είναι ερευ-
νητές/τριες των ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή/και της αλλοδαπής. Ο χρόνος έναρξης της εκπόνησης 
Δ.Ε. προσμετράται από την ημερομηνία αίτησης του/
της φοιτητή/τριας, εφόσον το θέμα επικυρωθεί από τη 
Συνέλευση του Τμήματος

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η διπλωματική 
διατριβή περιλαμβάνονται στον κανονισμό εκπόνησης 
διπλωματικής διατριβής, που είναι αναρτημένος στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ενδεικτικά, η ΜΔΕ μπορεί να είναι θεωρητική, εφαρ-
μοσμένη ή πειραματική και να περιέχει αναγνωρίσιμα 
στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική 
γνώση.

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και 
τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, δηλαδή να πε-
ριλαμβάνει περιγραφή του θέματος, της μεθοδολογίας, 
των παραδοχών, των πορισμάτων - αποτελεσμάτων, της 
βιβλιογραφίας κ.λπ. και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρι-
κτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (σχήματα, διαγράμματα, 
φωτογραφίες, εικόνες κ.λπ.).

Συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύεται 
από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου στην 
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αγγλική. Κατόπιν συνεννόησης με τον/την επιβλέποντα/
ουσα, η συγγραφή της Δ.Ε. μπορεί να γίνει στην αγγλική 
και να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική.

3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής 
Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Δ.Ε. και 
την έγκριση του/της επιβλέποντα/ουσας, αυτή παρου-
σιάζεται δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Εξεταστική Επιτροπή αξιολογεί και βαθμολογεί τη 
Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία της, την έκτα-
ση και την αρτιότητα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
του θέματος, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυ-
ρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια που προέκυψαν από 
αυτή, καθώς και την παρουσίαση του θέματος από τον/
την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια και την ανταπόκρισή 
του/της στις ερωτήσεις που του/της υποβλήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης.

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. εκφράζεται στην κλίμακα 0-10, 
με χαρακτηρισμό «Άριστα» για βαθμό από οκτώ και πε-
νήντα (8,50) έως δέκα (10), «Λίαν καλώς» από έξι και 
πενήντα (6,50) έως και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49), 
«Καλώς» από πέντε (5) έως και έξι και σαράντα εννέα 
(6,49). Η αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας ECTS έχει ως 
εξής: Α (10-9), Β (8), C (7), D (6), E (5), F (4-0 αποτυχία). Ο 
βαθμός της διπλωματικής διατριβής εξάγεται από τον 
μέσο όρο των βαθμών των τριών αξιολογητών/τριών, 
με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο μέλη της Εξε-
ταστικής Επιτροπής τη βαθμολόγησαν με προβιβάσιμο 
βαθμό.

Μετά τη δημόσια παρουσίαση - εξέταση της Δ.Ε., ο 
φοιτητής/τρια ενσωματώνει τις διορθώσεις και τα σχόλια 
που τυχόν έχει δεχτεί από τα μέλη της Εξεταστικής Επι-
τροπής και εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία 
εξέτασης και σε κάθε περίπτωση πριν την ορκωμοσία, 
υποβάλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

α. Ένα (1) ανάτυπο της διατριβής για τη Βιβλιοθήκη 
του Τμήματος,

β. Τέσσερα (4) CD με την ηλεκτρονική μορφή της ερ-
γασίας (σε μορφή doc και pdf ).

Την ενσωμάτωση των διορθώσεων της εξεταστικής 
επιτροπής στο τελικό κείμενο της Δ.Ε. πιστοποιεί εγγρά-
φως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ο/η Επιβλέπων/ουσα 
Καθηγητής/τρια. Η κατάθεση του παραπάνω εγγράφου 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση βε-
βαίωσης ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών, 
καθώς και για την ορκωμοσία του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.

Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, η Δ.Ε. 
αναρτάται στο αποθετήριο του ΔΠΘ, με ευθύνη της Βι-
βλιοθήκης.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, δίνεται η δυνατότητα 
στον/στην μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια να βελτιώσει 
τη διατριβή του/της σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εξε-
ταστικής Επιτροπής, να την υποβάλει και να την παρου-
σιάσει δημόσια εκ νέου, εντός χρονικού διαστήματος 6 
μηνών και πριν τη συμπλήρωση δύο ημερολογιακών 
ετών από την ημερομηνία εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Σε περί-
πτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης, ο/η μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12
Δικαιώματα και παροχές

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δι-
καιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέ-
πονται για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου 
σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδα-
κτικών συγγραμμάτων. Ενδεικτικά, οι μεταπτυχιακοί/ές 
φοιτητές/τριες δικαιούνται:

- Ακαδημαϊκή ταυτότητα (εφόσον δεν είναι κάτοχοι 
άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης).

- Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμή-
ματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ.

- Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.
- Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις 

οποίες είναι συνδρομητής το Δ.Π.Θ (Σύνδεσμος Ελληνι-
κών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).

Το Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει στους μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν τις εξής 
υποχρεώσεις:

- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν τα βιβλία 
παρουσίας.

- Να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες εργασίες μέσα 
στις καθορισμένες προθεσμίες.

- Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγη-

ση της Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι η εργασία τους δεν 
αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, τόσο στο σύνολο όσο και 
στα επιμέρους τμήματα αυτής.

- Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζονται 
στον παρόντα Κανονισμό.

- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ., 
του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλο-
ντος και Φυσικών Πόρων και του Δ.Π.Θ., καθώς και την 
ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Άρθρο 14 
Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
στην καταβολή τελών φοίτησης.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 
σύνολο του Προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Π.Μ.Σ. συνεπάγεται 
και την από μέρους των φοιτητών/τριών υποχρέωση 
καταβολής των διδάκτρων της Α΄ περιόδου (700 ευρώ), 
έως δέκα μέρες μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. 
Τα δίδακτρα της Β΄ περιόδου (700 ευρώ) και της Γ’ περι-
όδου (400 ευρώ) καταβάλλονται έως δέκα μέρες μετά 
την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε τραπεζικό 
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λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε του Δ.Π.Θ. που υποδεικνύεται 
στους/στις φοιτητές/τριες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
Επίσης, ο/η υποψήφιος/α αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να αποστείλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
αποδεικτικό της κατάθεσης των διδάκτρων, στο οποίο θα 
εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου και 
η αιτιολόγηση της κατάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των διδάκτρων της Α΄ πε-
ριόδου, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια διαγράφεται 
από το Π.Μ.Σ. και αντικαθίσταται από τον/την επόμενο/η 
επιλαχόντα/ούσα στη σειρά κατάταξης. Η μη κατάθεση 
των διδάκτρων των επόμενων περιόδων (Β΄ και Γ΄) εντός 
της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται, επί-
σης, τη διαγραφή του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/
τριας από το Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαλλάσσονται 
από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες των οποίων το ει-
σόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την 
συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν δύναται να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/
τριων που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι/ες 
υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά 
κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς/ες με το μικρότερο 
εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εκκα-
θάριση φόρου κατά τον χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υπο-
βάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής φοιτητών/τριων. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτρο-
φία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Άρθρο 15 
Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. δύναται να επιβραβεύει μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, 
μέσω βραβείων αριστείας. Η επιβράβευση αυτή συνίστα-
ται στην απαλλαγή από τα δίδακτρα της Γ΄ εκπαιδευτικής 
περιόδου του/της φοιτητή/τριας κάθε κατεύθυνσης με 
τη μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα της 
Α΄ και Β΄ εκπαιδευτικής περιόδου.

Άρθρο 16
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος 
του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφε-
ται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του Τμή-
ματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις 
νόμιμους/ες αναπληρωτές τους.

Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί-
ται, πριν από την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς περά-
τωσης του Προγράμματος.

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνά-
πτεται Παράρτημα Διπλώματος, για το οποίο ισχύουν 
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της 
Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β΄ 1466). Το Παράρτημα 
Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο που πα-
ρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 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 17
Διδακτικό Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καθηγητές/τριες και λέκτορες 
του οικείου αλλά και άλλων τμημάτων του ΔΠΘ (ή τμημά-
των άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής/αλλοδαπής), ερευνητές/
τριες της ημεδαπής και αλλοδαπής που είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος σε σχετικό επιστημονικό πεδίο 
και γενικά επιστήμονες που συγκεντρώνουν τα προσόντα 
που ορίζονται από τον νόμο για τη διδασκαλία σε Π.Μ.Σ.

Επιπλέον, η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/
τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλεί, ως επισκέπτες, κα-
ταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευ-
μένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές ασκήσεις ή ειδικευμένες διαλέξεις 
στο πλαίσιο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατί-
θενται, εκτός των ανωτέρω, σε μέλη Ε.Δ.Ι.Π., καθώς και 
σε κατόχους διδακτορικού τίτλου ή υποψήφιους διδά-
κτορες του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή 
άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας.

Η επιλογή των διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ. γίνεται 
με ευθύνη της Σ.Ε. και προωθείται από τον/την Διευθυ-
ντή/τρια του Π.Μ.Σ. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
προς έγκριση.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται 
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη 
Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011.

Όλοι οι διδάσκοντες του Προγράμματος, σύμφωνα με 
τη διάταξη της παρ. 8, του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 
38), πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετι-
κής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο 
δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής.
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Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση της διδασκαλίας των 
μαθημάτων, των σεμιναρίων και των ασκήσεων του 
Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο 
ορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η επίβλε-
ψη της διπλωματικής εργασίας, η επικοινωνία με τους/
τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 18
Διοικητική Υποστήριξη

1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/τριας

α) Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. δημιουργείται θέση Δι-
ευθυντή/τριας.

β) Ο/Η Διευθυντής/τρια είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζε-
ται μαζί με τον/την Αναπληρωτή/τριά του/της, με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή θητεία.

γ) Ο/Η Διευθυντής/τρια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέ-
λος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπλη-
ρωτή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στον νόμο και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/
τρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύ-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/τρια δεν 
μπορεί να εκτίσει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του/της έργο ως Διευθυντής/τρια.

ε) Μετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., ο/η Διευθυντής/
τρια του Π.Μ.Σ είναι αρμόδιος/α για τη σύνταξη απολο-
γισμού του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση των 
υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογι-
σμός κατατίθεται στο Τμήμα. Για την κατάρτιση και υλο-
ποίηση του απολογισμού, ο/η Διευθυντής/τρια επικου-
ρείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

στ) Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά 
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπο-
γράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών 
και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμ-
φωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο/η 
Επιστημονικά Υπεύθυνος/η έχει την ευθύνη της ορθής 
υλοποίησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμέ-
νου του Π.Μ.Σ. και της σκοπιμότητας των δαπανών που 
συνδέονται με την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το 
οικονομικό αντικείμενό του.

ζ) Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. οφείλει να είναι 
διαθέσιμος/η για ενημέρωση της Συνέλευσης, εφόσον 
ζητηθεί, για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. 
εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότη-

τάς της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών 
της.

2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γραμμα-

τεία του Π.Μ.Σ. που λειτουργεί στον χώρο της Γραμμα-
τείας του Τμήματος. Ευθύνη της Γραμματείας είναι η πα-
ραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών, η γραμματειακή και διοικητική υποστή-
ριξη του Π.Μ.Σ. και της Σ.Ε. Επίσης, έργο της Γραμματείας 
του Π.Μ.Σ. είναι να επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμά-
των της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
και συγκεκριμένα να:

α) Τηρεί και διαχειρίζεται το αρχείο του ΠΜΣ.
β) Παρακολουθεί τη διαδικασία καταβολής των διδά-

κτρων. 
γ) Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους.
δ) Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμ-

ματος και την τήρηση των ημερομηνιών.
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στελεχώνεται από διοικητικό 

υπάλληλο του Τμήματος ή από εξωτερικό συνεργάτη. Η 
αμοιβή του καθορίζεται αναλογικά με τις ώρες απασχό-
λησης, με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. 
εκτός των ωρών εργασίας τους στο Ίδρυμα, καθώς και 
αυτοί στους/στις οποίους/ες έχει ανατεθεί έργο σχετικά 
με τα Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για πρόσθετη ερ-
γασία (πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων της κύριας 
απασχόλησής τους) που παρέχουν.

Άρθρο 19
Υλικοτεχνική Υποδομή

α) Αίθουσες Διδασκαλίας - Εργαστήρια
Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

και Φυσικών Πόρων λειτουργούν οργανωμένα εργαστή-
ρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας. 
Πρόκειται για τα εργαστήρια:

• Δασοκομίας
• Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών
• Δασικής Βοτανικής
• Υλωρικής και Ρύπανσης Περιβάλλοντος
• Δασικής Εδαφολογίας
• Δασικών Βοσκοτόπων
• Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων
• Δασικής Βιομετρίας - Βιοστατιστικής
• Δασικής Διαχειριστικής
• Δασικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης 

και Επικοινωνίας
• Δασικής Οικονομικής και Επιχειρηματικότητας
• Δασικής -  Περιβαλλοντικής Πληροφορικής και Υπο-

λογιστικής Νοημοσύνης
• Δασικής Τηλεπισκόπισης και Γεωχωρικής Ανάλυσης
• Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κιν-

δύνων
• Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας
• Δασικής Τεχνολογίας
• Τεχνολογίας Ξύλου και Βιοενέργειας
Η εκπαιδευτική διαδικασία και η έρευνα στο Τμήμα 

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσι-
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κών Πόρων υποστηρίζονται από το άρτια και σύγχρονα 
οργανωμένο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Πανεπι-
στημίου. Η συλλογή της βιβλιοθήκης στον τομέα της 
Δασολογικής και Περιβαλλοντικής Επιστήμης είναι ση-
μαντική και ανανεώνεται συνεχώς με νέους ελληνικούς 
και ξενόγλωσσους τίτλους και πληροφοριακό υλικό σε 
συμβατική ή/και ψηφιακή μορφή. Οι χρήστες της βιβλιο-
θήκης έχουν άμεση πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδο-
μένων. Πρόσβαση στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης έχουν 
όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. είναι τα προαναφερόμενα εργαστήρια και οι 
κάτωθι άρτια εξοπλισμένες αίθουσες:

• Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Π.Μ.Σ.
• Αίθουσα Παρουσιάσεων Π.Μ.Σ.
• Αμφιθέατρο Κ. Σίδερη.
β) Διοικητική Υποστήριξη
Η γραμματεία του Τμήματος είναι στελεχωμένη με 

τέσσερις διοικητικούς υπαλλήλους και μία εξωτερική 
συνεργάτιδα με αντικείμενο την υποστήριξη των Π.Μ.Σ.

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δα-
σολογίας είναι στελεχωμένη με μία διοικητική υπάλληλο.

Άρθρο 20
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.

Πόρους του Π.Μ.Σ. αποτελούν τα δίδακτρα των μετα-
πτυχιακών φοιτητών/τριών τα οποία ανέρχονται σε 1.800 
€ ανά φοιτητή/τρια. Μετά από σχετική αιτιολογημένη ει-
σήγηση και αντίστοιχη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, 
τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος, 
λαμβανομένων υπόψη των λειτουργικών αναγκών του 
Π.Μ.Σ. και της οικονομικής συγκυρίας.

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. δύναται, επίσης, να προ-
έρχεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-
μενων για την οργάνωσή του φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριο-
θετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 

Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
- Εβδομήντα τοις εκατό (70%) για λειτουργικά έξοδα 

του προγράμματος, τα οποία κατανέμονται σε δαπά-
νες διδασκαλίας και επίβλεψης διατριβών, διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, 
λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπά-

νες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε ερ-
γασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

- Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4485/
2017, η κατανομή της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, δηλαδή 
70% και 30%, δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληρο-
δοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς 
και για κρατικές επιχορηγήσεις.

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων του 
Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των 
αμοιβών των διδασκόντων/ουσών στο Π.Μ.Σ. και τον 
αριθμό των διδασκόντων/ουσών που τις εισέπραξαν.

Η οικονομική διαχείριση κάθε Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχω-
ριστό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης και γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. 
και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. 
νοείται η οριζόμενη από την Ιδρυτική Απόφαση του κάθε 
Π.Μ.Σ. συνολική διάρκειά του.

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η των υλοποιούμενων έρ-
γων του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., 
ο/η οποίος/α αναλαμβάνει τα καθήκοντα, τις υποχρεώ-
σεις και τις αρμοδιότητες του/της Επιστημονικά Υπευθύ-
νου/ης, όπως προσδιορίζονται στον νόμο 4485/2017 και 
στον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης 
και Χρηματοδότησης του

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου 
από τη Συνέλευση του Τμήματος προϋπολογισμού του 
Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανά-
γκες, ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. και Επιστημονικά 
Υπεύθυνος/η του Έργου δύναται, κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων, να αιτείται 
προς την Επιτροπή Ερευνών την αυξομείωση ή και την 
ανακατανομή των προϋπολογισθέντων ποσών ανά κα-
τηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση 
τροποποίησης των τελών φοίτησης, προαπαιτείται η δη-
μοσίευση της σχετικής τροποποίησης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 21 
Λογοκλοπή

Λογοκλοπή θεωρείται η ιδιοποίηση μιας ιδέας, ερ-
γασίας, γραπτού ή ηλεκτρονικού κειμένου κλπ., χωρίς 
να υπάρχει πλήρης βιβλιογραφική αναφορά στον/στην 
δημιουργό. Λογοκλοπή, επίσης, θεωρείται η οποιαδήπο-
τε παρέμβαση τρίτων στο περιεχόμενο ή τη δομή μιας 
εργασίας (χωρίς σχετική αναφορά) ή η ανάθεση της συγ-
γραφής μιας εργασίας σε τρίτους. Η λογοκλοπή αποτε-
λεί σοβαρό παράπτωμα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και 
συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
παραπτώματος, την οποία κρίνει η Γενική Συνέλευση του 
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Τμήματος. Οι κυρώσεις μπορεί να κυμαίνονται από τον 
μηδενισμό της συγκεκριμένης εργασίας ή την αποτυχία 
στο συγκεκριμένο μάθημα μέχρι και την προσωρινή ή 
οριστική διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, με την εγγραφή 
τους στο Π.Μ.Σ. και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
παρόντος Κανονισμού, δεσμεύονται ότι κανένα τμήμα 
οποιασδήποτε εργασίας που καταθέτουν στη διάρκεια 
των μεταπτυχιακών τους σπουδών δεν είναι προϊόν 
λογοκλοπής και ότι κατανοούν πως, εάν διαπιστωθεί 
λογοκλοπή σε εργασία τους, θα υποστούν τις ανάλογες 
κυρώσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Ειδικότερα, η Δ.Ε. θα πρέπει να συνοδεύεται από τη 
«Δήλωση περί μη Λογοκλοπής και Ανάληψης Προσωπι-
κής Ευθύνης», με την οποία ο/η φοιτητής/τρια δηλώνει 
ότι η εργασία που παραδίδει είναι αποτέλεσμα πρωτότυ-
πης έρευνας και δεν χρησιμοποιεί πνευματική ιδιοκτησία 
τρίτων χωρίς αναφορές. Επίσης, ο/η φοιτητής/τρια με 
αυτή τη δήλωση αναλαμβάνει όλες τις νομικές και δι-
οικητικές συνέπειες που είναι δυνατόν να προκύψουν 
σε περίπτωση που η εργασία αποδεχθεί ότι αποτελεί 
προϊόν λογοκλοπής. Η δήλωση αυτή αναγράφεται στην 
αρχή της διπλωματικής εργασίας και συνοδεύεται από 
την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας.

Άρθρο 22
Ιστοσελίδα των Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. διατηρεί ιστοσελίδα στην ελληνική και αγγλι-
κή γλώσσα. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε τακτική βάση 
και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του 
Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέ-
ρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 23
Αξιολόγηση των Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, πραγματο-
ποιείται αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκό-
ντων/ουσών από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες, οι οποίοι/ες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύμα-
τος, αξιολογούν συνολικά το κάθε μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα 
συγγράμματα κλπ.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, κα-
θώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι 
οποίες προβλέπονται στον ν. 4009/2011 (Α’ 189), εξωτερι-
κή ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. διενεργείται από 
εξαμελή Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

Άρθρο 24
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις

Για θέματα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό 
επιλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονι-
σμού μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής, ύστερα από έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπι-
στεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος, με τροποποίηση του 
Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 17 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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*02041330909210028*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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