
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 35/66 
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Απογραφή και Πα-

ρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και 

Προστατευόμενων Περιοχών» του Τμήματος Δα-

σολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυ-

σικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 

και Δασολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-

μίου Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

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

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (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 δεύτερο της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με το οποίο «Τα ΑΕΙ οφεί-
λουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου, … να καταρτίσουν και να 
δημοσιεύσουν 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).

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

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δα-
σολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων στην υπ’ αρ. 9/16-02-2022 συνεδρίαση της και 
το απόσπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 33/66/
30-03-2022 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Απογρα-
φή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων 
και Προστατευόμενων Περιοχών» του Τμήματος Δασο-
λογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό-
ρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή 
του ν. 4485/2017 (Α΄114).

9. Την υπ’ αρ. 1/34/30 Μαρτίου 2022 εισήγηση της Επι-
τροπής 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: «Απογραφή Και Παρακολούθηση 
Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων 
Περιοχών» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του Δημοκρίτειου 
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: «Απογραφή και Παρακολού-
θηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμε-
νων Περιοχών».

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 
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και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις 
μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (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 και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται 
στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από 
επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω 
προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας 
και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Περι-
βαλλοντικού Σχεδιασμού και της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού 
ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην 
απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών 
εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών. Στοχεύει 
στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, για 
τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και 
την εστίαση των γνώσεων τους στη θεματολογία ειδι-
κεύσεων «αιχμής» όπως είναι η καταγραφή και η παρα-
κολούθηση δασών, δασικών εκτάσεων και προστατευ-
όμενων περιοχών. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το 
σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της 
έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλο-
ντικές επιστήμες. Επιδιώκεται η παροχή του πλήρους 
φάσματος των απαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων 
με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και της 
υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος. Επιδιώκεται και 
η παροχή ειδικών γνώσεων, ώστε οι απόφοιτοι, εκτός 
από το καθαρώς επιστημονικό - τεχνολογικό μέρος, να 
είναι καταρτισμένοι και στη μεθοδολογία παρακολούθη-
σης δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων 
περιοχών, για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

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

• Να παρασχεθούν στους/στις φοιτητές/τριες εξειδι-
κευμένες γνώσεις και να αναπτυχθεί η επιστημονική 
προσέγγιση της απογραφής και παρακολούθησης δα-
σών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων πε-
ριοχών.

• Να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση 
των φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθο-
δολογία και τις νέες τεχνολογίες.

• Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές/τριες, ώστε να κατανο-
ούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετι-
κές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμο-
ποιούνται στην απογραφή και παρακολούθηση δασών 
και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών.

• Να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της επιμόρ-
φωσης στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

• Να προωθηθεί η εξάσκηση της πρακτικής εφαρμογής 
των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τις 
προπτυχιακές σπουδές τους και να ενισχυθούν, 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 Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της παρ. 5 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017, την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφω-
να 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 Επιτροπή 
κρίνει την εισήγηση ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ. ελλιπή, διαφω-
νήσει ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν δια-
πιστώσει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων 
που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει 
την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος, με αιτιολο-
γημένη 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) ημερών η Επι-
τροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν κάνει αποδεκτή 
την εισήγηση για δεύτερη φορά, το Τμήμα μπορεί να 
υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο.
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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.

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 ακαδη-
μαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 44, 
του ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγη-
τή άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε 
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 παρ. 5 του άρθρου 36, 
του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και με την προ-
ϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες σε 
Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός/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 τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τρι-
ες. Ο ακριβής αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων 
για εισαγωγή φοιτητών/τριων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται ανά 
ακαδημαϊκό έτος με σχετική απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
σε 30/16 (1,88), ο μέγιστος αριθμός αυτών σε σχέση με 
τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμή-

ματος είναι 127/906 (0,14) και σε σχέση με τον αριθμό 
των διδασκόντων/ουσών του Τμήματος είναι 127/20 
(6,35) (παρ. 1β του άρθρου 45 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 Απριλίου-Μαΐου 

κάθε έτους, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, με την οποία προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή 
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, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος.

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:

1. Πτυχίο
Πτυχίο Μόρια

1. Τμήμα Α.Ε.Ι. Βαθμός 
πτυχίου x 8

2. Τμήμα Α.Τ.Ε.Ι. Βαθμός 
πτυχίου x 6
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2. Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μόρια

1. Διδακτορικό Δίπλωμα + 10
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών + 5
3. Διπλωματική 
Σχετικότητα (με την αιτούμενη κατεύθυνση) Μόρια
1. Σχετική + 5
2. Μη σχετική 0
4. Ξένη γλώσσα

Επίπεδο Μόρια
1. Lower ή ισότιμο + 5
2. Advanced ή ισότιμο + 8
3. Proficiency ή ισότιμο + 10
5. Εργασιακή Εμπειρία 

Διάρκεια σχετικής εργασιακής εμπειρίας Μόρια
1. 1 έτος + 2
2. 2 έτη + 4
3.  ≥από 3 έτη + 6
6. Δημοσιεύσεις

Κατηγορίες δημοσιεύσεων Μόρια
1. Συνέδριο ελληνικό με πρακτικά + 2
2. Διεθνές συνέδριο με πρακτικά + 4
3. Ελληνικό περιοδικό + 6
4. Ξένο περιοδικό + 10
5. Περιοδικό SI 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. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων/ουσών επικυρώνεται από τη 
Συνέλευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, λαμ-
βάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του Γενικού Κανο-
νισμού Προστασίας Προσωπικών 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 εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. 
οι ισαβαθμήσαντες υποψήφιοι ως υπεράριθμοι.

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 δώδεκα μήνες 
(ένα ημερολογιακό έτος), στους οποίους περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι ολοκληρώ-
νεται με την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ 
και την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. 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 Συνέλευση του 
Τμήματος μπορεί να εγκρίνει αναστολή της φοιτητικής 
ιδιότητας για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια της 
αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια χάνει 
την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας. Ο χρόνος αναστο-
λής δεν προσμετράται στη συνολική χρονική διάρκεια 
φοίτησης. Σε περίπτωση αναστολής φοίτησης, ο/η φοι-
τητής/τρια καταβάλλει κανονικά τα δίδακτρα που ανα-
λογούν στην περίοδο σπουδών για την οποία αιτείται 
την αναστολή. Ωστόσο, η διαδικασία αναστολής δεν 
συνεπάγεται επιπλέον 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 συμμε-
τοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή στις παρα-
κολουθήσεις των μαθημάτων και τις εξετάσεις),

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



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31849Τεύχος B’ 3210/23.06.2022

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 επιλαχόντες/ού-
σες υποψήφιοι/ες με βάση τη σειρά κατάταξης. Οι επιλα-
χόντες/ούσες υποψήφιοι/ες καλούνται από τη Γραμματεία 
να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός προθεσμίας τριών (3) ερ-
γάσιμων 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 πέντε (5) διδακτικές 
ώρες για κάθε μάθημα. Σε περίπτωση υπέρβασης του 
εν λόγω ορίου, η Σ.Ε. αποφασίζει την επανάληψη του 
μαθήματος σε επόμενη περίοδο ή τον αποκλεισμό του 
φοιτητή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις (επαρκώς αιτιολογημένες) την εκ-
πόνηση συμπληρωματικής εργασίας εκ μέρους του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα σπουδών-έλεγχος γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε εβδομήντα πέντε (75) και κατανέμονται σε τρεις (3) 
εκπαιδευτικές περιόδους. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Ε. 
απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα καθώς και η επιτυχής ολο-
κλήρωση της πρακτικής άσκησης ως εξής:

- στην πρώτη (Α΄) εκπαιδευτική περίοδο, τέσσερα (4) 
υποχρεωτικά μαθήματα.

- στη δεύτερη (Β΄) εκπαιδευτική περίοδο, τέσσερα (4) 
υποχρεωτικά μαθήματα.

- κατά τη θερινή περίοδο σπουδών, επιτυχής ολοκλή-
ρωση πρακτικής άσκησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Βασικές αρχές της απογραφής και παρακολούθησης δασών, δασικών εκτά-
σεων και προστατευόμενων περιοχών

Υποχρεωτικό 7,5

2 Στοιχεία Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην 
παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος

Υποχρεωτικό 7,5

3 Δομή δασών Υποχρεωτικό 7,5
4 Δειγματοληψία στην απογραφή και παρακολούθηση Υποχρεωτικό 7,5

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30
Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Γεωχωρικές τεχνολογίες στην απογραφή των δασών Υποχρεωτικό 7,5
2 Παρακολούθηση αποθεμάτων άνθρακα Υποχρεωτικό 7,5
3 Παρακολούθηση προστατευμένων περιοχών Υποχρεωτικό 7,5
4 Στατιστική ανάλυση δεδομένων - Βάσεις δεδομένων Υποχρεωτικό 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 30
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
1 Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτική 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15
Η συνολική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι  δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.
Ενδεικτικά:
I. Η πρώτη εκπαιδευτική περίοδος αρχίζει την 3η εβδομάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται τη 2η εβδομάδα 

του Φεβρουαρίου. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων της Α΄ εκπαιδευτικής περιόδου διενεργείται τον μήνα 
Σεπτέμβριο.
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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 2η εβδομάδα του 
Αυγούστου, οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική 
τους άσκηση.

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει 30 ώρες δι-
δασκαλίας. Ενώ η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 375 
ώρες απασχόλησης. Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στις 
επίσημες 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, 
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 
ευθύνη του/της Διευθυντή/ριας του Π.Μ.Σ., ανακοινώ-
νεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Δύναται να 
πραγματοποιούν χρονικά συμπυκνωμένα και εντατικά 
μαθήματα. Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσ-
σα. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε ημέρες και 
ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος. Το χρονοδιάγραμμα 
παραδόσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
κάθε μαθήματος καθορίζεται με απόφαση του διδάσκο-
ντα και αναρτάται στην ηλεκτρονική τάξη (e-class) του 
μαθήματος.

Ένα ποσοστό των μαθημάτων, προσφέρεται με τη 
μορφή τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία χρησι-
μοποιούνται οι πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. 
Για τη δια ζώσης διδασκαλία χρησιμοποιείται η υλικοτε-
χνική 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.
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 
καταχωρούνται στην βάση δεδομένων της Γραμματείας 
του Τμήματος. Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει 
πρόσβαση, με την εγγραφή του, στην προσωπική του 
καρτέλα η οποία ενημερώνεται με την καταχώρηση της 
βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ανά 
εκπαιδευτική περίοδο.

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

Ο βαθμός του Μ.Δ.Σ. καθορίζεται ως ο σταθμισμένος 
μέσος όρος (βάσει των αντίστοιχων μονάδων στο Σύ-
στημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μο-
νάδων) των επιδόσεων στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και 
του βαθμού αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Με 
ευθύνη της Γραμματείας, ο βαθμός του Μ.Δ.Σ. καταχω-
ρείται στον ατομικό φάκελο του/της μεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/τριας.

Άρθρο 11 
Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο ΠΜΣ «Απογραφή και 
Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και 
Προστατευόμενων Περιοχών» πραγματοποιείται κατά 
την θερινή περίοδο και αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS).

Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρ-
του εργασίας για τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. 
Συνολικά 375 ώρες εργασίας.

Πραγματοποιείται σε δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα 
φορείς, οι οποίοι συνάδουν ως προς το γνωστικό χαρα-
κτήρα με το Π.Μ.Σ., στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μέσω 
κινητικότητας Erasmus+. Κύριος σκοπός της πρακτικής 
άσκησης είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν στην πράξη 
τον τρόπο λειτουργίας των φορέων στις οποίες ασκού-
νται. Θα πρέπει να ενταχθούν στα προγράμματα - ερ-
γασίες που έχει ο φορέας και να συμβάλουν ουσιαστικά 
στη λειτουργία τους.

Οι φορείς θα πρέπει να συμφωνήσουν α) να ορίσουν 
άτομο, από τους εργαζόμενους σε αυτές που θα είναι 
αρμόδιο για την εποπτεία των φοιτητών, β) να παρέχουν 
εποπτεία σε σχέση με δραστηριότητες στις οποίες θα 
εμπλακούν οι φοιτητές και γ) ο εποπτεύων εργαζόμενος 
να αξιολογήσει τους φοιτητές, με βάση τυποποιημένο 
σχετικό ερωτηματολόγιο.

Την ΠΑ συντονίζει ο/η υπεύθυνος ΥΠΑ (ΥΠΑ), που 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, έπειτα από 
εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας και είναι μέλος ΔΕΠ 
διδάσκων/ουσα του ΠΜΣ.

Είναι δυνατό, οι ΥΠΑ να είναι περισσότεροι του ενός 
και να αναλαμβάνουν να εποπτεύουν τους φοιτητές ανά 
ομάδες. Στην περίπτωση αυτή, τον συντονισμό των ΥΠΑ 
αναλαμβάνει ο/η Δ/ντή/ τρια του ΠΜΣ.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τους φορείς στους 
οποίους θα πραγματοποιήσουν την ΠΑ, από την λίστα 
που αναρτάται ανά κύκλο σπουδών στη ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ., υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. Το σύνολο των αιτήσεων διαβιβάζεται ανά 
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κύκλο σπουδών, με ευθύνη του/της Δ/ντή/τριας προς 
έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Είναι δυνατό μέρος της ΠΑ να πραγματοποιηθεί σε 
φορείς του εξωτερικού, ακολουθώντας τα ισχύοντα σύμ-
φωνα συνεργασίας που έχει συνάψει το Π.Μ.Σ. και είναι 
αναρτημένα στη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Μετά τον προσδιορισμό του χώρου πρακτικής άσκη-
σης του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, ο/η ΥΠΑ 
πραγματοποιεί την πρώτη επαφή με τον/την υπεύθυνο/η 
του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρακτική 
άσκηση, προκειμένου να συνεννοηθεί για το γενικότερο 
πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής.

Στη συνέχεια, ο/η ΥΠΑ συντάσσει έγγραφο προς τον 
συγκεκριμένο φορέα στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία 
του/της φοιτητή/τριας, οι ημερομηνίες και το χρονικό 
εύρος της πρακτικής άσκησης, το αντικείμενο εργασίας 
του/της φοιτητή/τριας (τι θα κάνει και με ποιο τρόπο), 
καθώς και οι διευθύνσεις (σταθερό τηλέφωνο, κινητό και 
ηλεκτρονική διεύθυνση) του/της επόπτη/τριας και του/
της φοιτητή/τριας για ενδεχόμενες επικοινωνίες.

Αντίγραφο του εγγράφου αυτού καθώς και τυχόν απά-
ντησης του φορέα και όποια άλλη αλληλογραφία κοινο-
ποιείται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και ενσωματώνεται 
στον φάκελο του/της φοιτητή/τριας.

Με την ολοκλήρωση κάθε ΠΑ, ο φοιτητής παραδίδει 
γραπτή αναφορά για το περιεχόμενο της ΠΑ (Παράρ-
τημα 8), στην οποία περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του 
γι’ αυτή, σύμφωνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο 
(Παράρτημα 7).

Η ΠΑ αξιολογείται μετά την ολοκλήρωση της, στο 
τέλος της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου, από τον/
την διδάσκοντα/ουσα ΥΠΑ. Για την αξιολόγηση της ΠΑ 
λαμβάνεται υπόψη η κρίση του αρμόδιου εργαζόμενου 
στον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η ΠΑ, για την 
ΠΑ κάθε φοιτητή καθώς και η γραπτή αναφορά των φοι-
τητών για το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης.

Ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολο-
κληρώσει το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με 
επιτυχία. Η μη επιτυχής ολοκλήρωση συνεπάγεται την 
υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την Πρακτική 
Άσκηση ή μέρος αυτής.

Για την βαθμολογία της ΠΑ ισχύει η ίδια κλίμακα με την 
οποία αξιολογούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες 
στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (0-10). Ως ανεπιτυχής θεω-
ρείται η αξιολόγηση του/της μεταπτυχιακού φοιτητή/
τριας από τον/την επόπτη/τρια του με βαθμό μικρότερο 
της βάσης (5).

Η βαθμολογία της ΠΑ κατατίθεται από τον/την ΥΠΑ 
στη Γραμματεία του Τμήματος και καταχωρείται στη 
βάση δεδομένων της Γραμματείας του Τμήματος.

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).

- Ασφάλιση (ατυχήματος) κατά τη διάρκεια πραγμα-
τοποίησης πρακτικής άσκησης μέσω του Ειδικού Λογα-
ριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.

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 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 ύψους εξα-
κοσίων ευρώ (600,00 €), έως δέκα μέρες μετά την ολο-
κλήρωση της εγγραφής. Τα δίδακτρα της Β΄ περιόδου 
ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00 €) και της Γ’ περιόδου 
ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00 €) καταβάλλονται έως 
δέκα μέρες μετά την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε τραπεζικό 
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.
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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.

Χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, 
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Για τη χορήγηση των 
υποτροφιών και των βραβείων αριστείας λαμβάνεται 
υπόψη: α) η κανονική φοίτηση και β) η επιτυχής εξέταση 
στο σύνολο των μαθημάτων.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε εξακόσια ευρώ 
(600,00 €).

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 Τμήματος 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 επισυνάπτεται 

Παράρτημα Διπλώματος, για το οποίο ισχύουν οι ρυθμί-
σεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της υπό στοι-
χεία  Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 υπουργικής απόφασης (Β΄ 
1466). Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγημα-
τικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών οι οποί-
ες 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 τμη-
μάτων άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής/αλλοδαπής), ερευνη-
τές/τριες της ημεδαπής και αλλοδαπής που είναι κάτο-
χοι διδακτορικού 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 Συνέλευση του Τμήματος προς 
έγκριση.

Σύμφωνα με την 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 σύμφω-
να 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 δι-
πλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει μη αυ-
τοδύναμη διδασκαλία μέρους μαθήματος ή σεμιναρίου ή 
εργαστηρίου σε μη κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
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υπό την επίβλεψη άλλου μέλους Δ.Ε.Π. διδάσκοντος του 
Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αναλογία 
διδασκόντων του πρώτου εδαφίου και ότι οι αναθέσεις 
τους παρόντος δεν ξεπερνούν συνολικά ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας μα-
θημάτων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων, αντίστοιχα, του 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 
242 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

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.

Το διδακτικό προσωπικό δύναται να αμείβεται για την 
διδασκαλία μαθημάτων, εφόσον οι ώρες που απασχο-
λούνται ξεπερνούν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

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 Συνέλευ-
σης 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
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• 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-
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 
Δασολογίας είναι στελεχωμένη με δύο (2) διοικητικές 
υπαλλήλους.

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 χίλια 
οκτακόσια ευρώ (1.800 €) ανά φοιτητή/τρια. Μετά από 
σχετική αιτιολογημένη εισήγηση και αντίστοιχη έγκριση 
της Συνέλευσης, τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρ-
μόζονται κατ’ έτος, λαμβανομένων υπόψη των λειτουργι-
κών 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 και 
Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται 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 Κονδυ-
λίων Έρευνας του Δημοκριτείου 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 
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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 απο-
τελεί σοβαρό παράπτωμα ακαδημαϊκής δεοντολογίας 
και συνεπάγεται κυρώσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
του παραπτώματος, την οποία κρίνει η Συνέλευση του 
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, κάθε εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται 
από τη «Δήλωση περί μη Λογοκλοπής και Ανάληψης 
Προσωπικής Ευθύνης», με την οποία ο/η φοιτητής/τρια 
δηλώνει ότι η εργασία που παραδίδει είναι αποτέλε-
σμα πρωτότυπης έρευνας και δεν χρησιμοποιεί πνευ-
ματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς αναφορές. Επίσης, ο/η 
φοιτητής/τρια με αυτή τη δήλωση αναλαμβάνει όλες 
τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που είναι δυνατόν 
να προκύψουν σε περίπτωση που η εργασία αποδεχθεί 
ότι αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Η δήλωση αυτή ανα-
γράφεται 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, 
καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, 
οι οποίες προβλέπονται στον ν. 4009/2011 (Α’ 189), εξω-
τερική 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 Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπο-
ρούν να τροποποιούνται με απόφαση της Σ.Ε., ύστερα 
από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογί-
ας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 
απόφαση Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος και δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών)

1) Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ.

2) Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχια-
κών Σπουδών

3) Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μετα-
πτυχιακού/ής Φοιτητή/τριας Π.Μ.Σ. Τμήματος του Δ.Π.Θ.

4) Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο)

5) Πίνακας Μοριοδότησης κριτηρίων αξιολόγησης 
υποψηφίων

6) Περιεχόμενο Μαθημάτων
7) Έντυπο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης
8) Έντυπο Αναφοράς Πρακτικής Άσκησης
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

: / / 202…. :

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032102306220024*
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