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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Επισπεύδoν Τμήμα) 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

σε συνεργασία με 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
«Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Επειδή κατά νόμο προβλέπεται η από κοινού σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δεύτερου 
κύκλου σπουδών, ήτοι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ Τμημάτων του ίδιου 
ΑΕΙ του ή διαφορετικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ως επισπεύδον, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδιασμό και Διαχείριση 
Αστικού Πρασίνου – Planning and Management Urban Greenspaces». Ο παρών 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών  αποσκοπεί στην εύρυθμη και αποτελεσματική ως προς τους τιθέμενους στόχους 
λειτουργία του προγράμματος αυτού. 

 
Οι σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) διαρκούν τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, και ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), με αντικείμενο τον «Σχεδιασμό και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου». 

 
Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ακολουθεί και συμπληρώνει χωρίς να 
υποκαθιστά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 
4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
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Άρθρο 1 

 Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
    
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές που παρέχονται από το συγκεκριμένο ΔΔΠΜΣ, που διοργανώνεται 
από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης σχετικά με τον «Σχεδιασμό και 

Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία βιώσιμων 
πόλεων. 
 
Σκοπός του ΔΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» είναι η παροχή 
εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Οικολογία, Προστασία και Διαχείριση του Πρασίνου 
στις πόλεις, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις 
στα πολύπλοκα επιστημονικά θέματα του Αστικού Πρασίνου και γενικότερα του Αστικού 
Περιβάλλοντος που θα τους δώσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Ταυτόχρονα, οι 
προσφερόμενες γνώσεις είναι απαραίτητες για τη δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων πόλεων. 
 
Στόχος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι  η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου,  ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές του Σχεδιασμού και της Διαχείρισης του 
Αστικού Πρασίνου και να προάγει την τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά 
αποτελέσματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας και στην προώθηση της έρευνας με 
συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.  
 
Στόχο αποτελεί, επίσης, η παροχή σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδικευμένης γνώσης, 
εμπειρίας, δεξιοτήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής 
έρευνας σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού και της Διαχείρισης του 
Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου.  
 
Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής: 
• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. 
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης του Αστικού Περιβάλλοντος. 
• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική Προστασία και 
Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος. 
• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες 
υπηρεσίες, OTA, φορείς διαχείρισης πρασίνου και πάρκων καθώς και προστατευόμενων 
περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό χώρο. 
• Προετοιμασία για σπουδές τρίτου κύκλου. 
 
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί, επίσης, στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών στα πλαίσια της 
συνεχούς και δια βίου μάθησης. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει 
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπόβαθρο προηγμένων γνώσεων, μεθόδων και αναλυτικών 
ικανοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι 
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σ' αυτήν τη φιλοσοφία, οι τρόποι διδασκαλίας εστιάζονται στην ενεργό συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων και περιλαμβάνουν διάφορες διαδραστικές μεθόδους, όπως εφαρμοσμένη 
έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, κ.α. 
  
 

Άρθρο 2 
Όργανα του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 (άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017) 
 

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και εν γένει λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»  
είναι: 

I. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 
διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες 
σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), είναι εννεαμελής και συγκροτείται από πέντε 
μέλη ΔΕΠ του επισπεύδοντος Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και 
από τέσσερα μέλη ΔΕΠ του συνεργαζόμενου Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιπλέον στην Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν 
και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ., που εκλέγονται από τους/τις 
φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ., για ετήσια θητεία. Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. είναι ο/η εκάστοτε 
Διευθυντής/τρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., και πρέπει να είναι Καθηγητής/τρια ή Αναπληρωτής/τρια 
Καθηγητής/τρια. Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. προέρχεται από το επισπεύδον Τμήμα, το οποίο έχει 
τη διοικητική στήριξη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η Ε.Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 
παρ. 3 του Ν. 4485/2017: 
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του 
άρθρου 32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32 

β) ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριώ 

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του Ν. 
4485/2017. 

Η Ε.Δ.Ε. επιλαμβάνεται, επίσης, κάθε άλλου θέματος, για το οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία στον 
παρόντα Ε.Κ.Λ. και μπορεί να ζητά την άποψη της Συγκλήτου Α.Π.Θ. 

Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για την έγκριση εισηγήσεων και προτάσεων για θέματα σπουδών του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών διαφόρων επιτροπών που εκάστοτε απαιτούνται για την 
εύρυθμη λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., τη λειτουργία ή μη 
των ειδικεύσεων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., τις αναθέσεις διδασκαλίας και την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η Ε.Δ.Ε. είναι επίσης αρμόδια για να σχεδιάζει και αποφασίζει για 
τη στρατηγική ανάπτυξης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., να μεριμνά για τη δημόσια προβολή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 
να διαχειρίζεται τα έσοδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και να αποφασίζει για τη διάθεσή τους και τις δαπάνες 
κάθε είδους, να προτείνει στην Σύγκλητο του Α.Π.Θ. το ύψος των τελών φοίτησης, να 
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αποφασίζει για τον τρόπο καταβολής των τελών φοίτησης καθώς και για το είδος, τον αριθμό και 
το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους/τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. 

ΙΙI.  Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, τρία (3) 
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και από δύο (2) μέλη ΔΕΠ του 
συνεργαζόμενου Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και εκλέγονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή για διετή θητεία. Πρόεδρος της 
Σ.Ε. είναι ο/η εκάστοτε Διευθυντής/τρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και πρέπει να είναι Καθηγητής/τρια ή 
Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια. Η θητεία  του/της  Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ.,  όπως να παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και να ορίζει τις 
ημερομηνίες έναρξης – λήξης μαθημάτων και εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού 
εξαμήνου, τις ημερομηνίες και προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και άλλες λειτουργικές 
ημερομηνίες και προθεσμίες, να καταρτίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων. 

Κατά τη λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επιτροπής με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης 
Διευθυντή/τριας, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση 
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των 
υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο επισπεύδον Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (Άρθρο 44, παρ.2, 
Ν.4485/4-8-2017, Φ.Ε.Κ.114/τ.Α’/4-8-2017).  

ΙV.  Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους/τις Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017. 

Τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη 
συμμετοχή τους σε αυτές..   

V. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), 
ορίζεται μαζί με τον/την Αναπληρωτή/τρια του, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 
31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της 
βαθμίδας του/της  Αναπληρωτή/ τριας Καθηγητή/τριας, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., προέρχεται από το επισπεύδον Τμήμα 
και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο  Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Ν. 4485/2017 και στον παρόντα 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του/της έργο. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. και στα 
αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για  κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 
και όποιες άλλες ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή  (άρθρο 45, παρ. 1γ). 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος/α για: 

α) Την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και την επίλυση των αναφυόμενων 
προβλημάτων. 
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β) Την επίβλεψη και τον συντονισμό των εμπλεκομένων στην διδακτική διαδικασία, καθώς και 
του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού.  

γ) Την προεδρία και τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης των συνελεύσεων της Σ.Ε., καθώς 
και την εισήγηση θεμάτων προς τη Σ.Ε. 

δ) Την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και την υποβολή των σχετικών στοιχείων και 
αποτελεσμάτων προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε. 

ε) Την προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προς όλους/ες 
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. 

στ) Την εισήγηση προς τη Σ.Ε. των θεμάτων που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους αναθέσεων εργασίας σε μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς 
συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος. 

 
 

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

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

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

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής 
και 

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 
3328/2005 (Α' 80). 

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

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017) 
 
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 
 

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές στο πρόγραμμα και ένας/μία 
(1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ο/η οποίος/α πέτυχε στον σχετικό 
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών του εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και ένας/μία (1)  αλλοδαπός/η υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, ως 
υπεράριθμοι.   
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Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, 
προκηρύσσει εγκαίρως κάθε χρόνο τις θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων πρώτου κύκλου σπουδών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  
 
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες  πτυχιούχων και αριθμός 
εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λ.π., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  
 
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η μοριοδότησή τους είναι τα εξής: 

 Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος: πολλαπλασιάζεται με 4 

 Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.: 
πολλαπλασιάζεται με 1 

 Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών: 
πολλαπλασιάζεται με 1 

 Γνώση μιας ξένης γλώσσας: 5 μόρια 

 Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας: 5 μόρια 

 Διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες): μέγιστο 5 μόρια 

 Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: μέγιστο 20 μόρια  

 Επαγγελματική Εμπειρία: μέγιστο 5 μόρια 

 Ερευνητική Εμπειρία: μέγιστο 10 μόρια 

 Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα: μέγιστο 10 μόρια 

 Δύο (2) συστατικές επιστολές: απαιτούνται αλλά δεν μοριοδοτούνται. 
 

 
Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων, όπου απαιτείται, 

ανήκει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.  
 
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 

Επιτροπής, γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από 
μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. 

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον 
σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε συνέντευξη τους 
υποψηφίους.   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας,  καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.  
Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συμπληρώνουν βαθμολογία 60 μορίων και άνω. Σε 
περιπτώσεις ισοβαθμίας εισέρχονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες. 

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από την Ειδική 
Διιδρυματική Επιτροπή  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
 

Άρθρο 5  
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Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017) 

 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται ως επιπλέον 
ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ.  
  Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα  μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες 
φοιτητές /τριες, οι οποίοι αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, η 
διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική 
φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για 
ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η ΕΔΕ. 
  Επίσης, στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν 
υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει 
την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης. 
 Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται 
η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία 
αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής. Αν ο μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή 
μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το 
εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 
 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μεταπτυχιακοί/κες 
φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και 
για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 
διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  οφείλει να 
εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Για τη συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τέλη φοίτησης 
συνολικού ύψους 3900 Ευρώ ανά φοιτητή. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
στην καταβολή τους σε τρεις ισόποσες δόσεις, ως ακολούθως. 
1η δόση, με την εγγραφή στο ΔΔΠΜΣ 
2η δόση, με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου των σπουδών 
3η δόση, με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου των σπουδών 
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Η καταβολή των τελών φοίτησης, γίνεται στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία. 
 
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα 
(ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι 
απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να  ξεπερνούν το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε 
ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα.   
   
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα 
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Σε καμία 
περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. 
 
 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017) 
  

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο 
πρώτων εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
που πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο εξάμηνο.  
 
Ειδικότερα, το ΔΔΠΜΣ περιλαμβάνει τη διδασκαλία πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων ανά 
εξάμηνο, έτσι ώστε ο κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια να συμπληρώνει 30 Πιστωτικές μονάδες 
ανά εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο του προγράμματος θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές μονάδες. Έτσι, το 
σύνολο των Πιστωτικών μονάδων του προγράμματος ανέρχεται σε 90. 
 
Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 
πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα, σύμφωνα με 
τους παρακάτω πίνακες 1 και 2.  Οι συστηματικές σπουδές στο ΔΔΠΜΣ αφορούν την 
υποχρεωτική παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση και στα δέκα (10) μαθήματα, και την 
επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  
 
Αναλυτικά, τα διδασκόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στους επόμενους Πίνακες 1-
2. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει 2 ή 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα, οι οποίες μαζί με τον 
εκτιμώμενο φόρτο εργασίας του κάθε μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, αντιστοιχούν σε 5 ή 7,5 
Πιστωτικές Μονάδες αντίστοιχα, όπως αναλυτικά φαίνεται στους πίνακες. Όλα τα μαθήματα είναι 
εξαμηνιαία, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, 
φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες (ομαδικές ή ατομικές).  
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Τα μαθήματα προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα. Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής, μπορεί να αποφασίζεται η χρήση άλλης/ή και άλλης γλώσσας διδασκαλίας, κατόπιν 
εισήγησης του κάθε Συντονιστή/τριας των μαθημάτων. 

 
Πίνακας 1:  Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 

α/α Μάθημα 

 
Kωδ. 
Μαθ. 

Ώρες 
διδασκαλίας/

εβδομάδα 
ECTS 

1 
Πράσινο και Αστικό Περιβάλλον 
 

M1 
3 7,5 

52 
Ερευνητική μεθοδολογία και 
Προχωρημένη στατιστική  

Μ2  2 
5 

3 
Σχεδιασμός Αστικού και Περιαστικού 
Πρασίνου 
 

M3 
3 7,5 

4 
Οικολογία και Διαχείριση Αστικής 
Πανίδας 

M4  2 
5 

5 
Επιλογή Ειδών για Αστικό και 
Περιαστικό Πράσινο - Καλλωπιστικά 
είδη 

M5  2 
5 

 Σύνολο ECTS Εξαμήνου   30 

    
Πίνακας 2:  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Υποχρεωτικά Μαθήματα 

α/α Μάθημα 

 
Kωδ. 
Μαθ. 

Ώρες 
διδασκαλίας/

εβδομάδα 
ECTS 

1 
Ασθένειες και Προστασία Αστικού 
Πρασίνου 

Μ6  2 
5 

2 
Παραγωγή – χειρισμός – 
εγκατάσταση φυτικού υλικού στους 
αστικούς χώρους 

M7 
3 7,5 

3 
Ειδικές κατασκευές - Σχεδιασμός και 
Συντήρηση Έργων Ξύλου στο Αστικό 
Περιβάλλον 

M8  2 
5 

4 
Διαχείριση, Συντήρηση και 
παρακολούθηση Αστικού Πρασίνου 

M9 
3 7,5 

5 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη 
Διαχείριση του Αστικού και 
Περιαστικού Πρασίνου  

M10   2 
5 

 Σύνολο ECTS Εξαμήνου   30 

   
 
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
Εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
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Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους, η διάρκεια των εξεταστικών 
περιόδων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι προϋποθέσεις επιτυχούς 
ολοκλήρωσης των μαθημάτων και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται για την επιτυχή ολοκλήρωση  που 
οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΑΠΘ. 
 
Το αναλυτικό περιεχόμενο όλων των μαθημάτων αναφέρεται και περιγράφεται λεπτομερώς στον 
ηλεκτρονικό Οδηγό Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο τρόπος της διενέργειας των μαθημάτων, του 
περιεχομένου τους και της εξέτασής τους καθορίζονται από τους Διδάσκοντες κάθε μαθήματος, με 
ευθύνη του/της Συντονιστή/τριας του μαθήματος, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Διδάκτορας Ειδικός 
Επιστήμονας.  
 
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση 
εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.  
Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται 
από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: 

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

  Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. 
 
Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή του 
ΔΔΠΜΣ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί 
Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο 
επιβλέπων/πουσα.  
 
Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
 
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (πχ. 
παραίτηση), είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. 
 
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο 
όρο των μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση 
γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ. ΟΝΜΠΣ-Κ.ν1                                                                            12 

των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για 
τη λήψη του Δ.Μ.Σ.  
 
βαθμός Μ.Δ.Ε.  =  άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) 
+ (βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας x ECTS)  / (σύνολο ECTS) 

 
 
 
 

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 

(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017) 
 

 
Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να προβλέπει  τη χορήγηση  

υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: 
αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή 
προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται 
με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.  

 
 

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 

(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 
 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν:  

I. Μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων.  
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του επισπεύδοντος Τμήματος 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. 
IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. 

 
Με αιτιολογημένη απόφασή της, η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν 

επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να 
αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη 
ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 
258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.  

Επιπλέον, η Ειδική Διυδρυματική Επιτροπή με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση 
του/της Διευθυντή/ντριας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες,  καταξιωμένους 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 36.     
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Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..  

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

 
Άρθρο 9 

Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 
(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017) 

 
Τα έσοδα των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από:   
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων 
β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 

τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) 
ή του ιδιωτικού τομέα, 

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

Α.Ε.Ι., 
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
η) από τέλη φοίτησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω.. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και 
κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος. Η οικονομική διαχείριση του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από 
σχετικό οικονομικό έργο που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι Επιστημονικώς 
Υπεύθυνος/η αυτού του έργου κατά τη διάρκεια της θητείας του/της. 
 
Τα έσοδα καλύπτουν το σύνολο των δαπανών του Προγράμματος. Οι δαπάνες διακρίνονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες, όπως νόμος ή υπουργική απόφαση εκάστοτε ορίζει: 

1. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 
3. Δαπάνες αναλωσίμων 
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
6. Αμοιβές μόνιμου διδακτικού προσωπικού του Α.Π.Θ και του ΤΕΙ ΑΝΜΘ. 
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Α.Π.Θ. 
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του Άρθρου 35 του Ν. 4485/17 
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 
10. Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας – προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 

υλικού, οργάνωσης συνεδρίων, δαπάνες εργασιών πεδίου, κλπ.) 
11. Δαπάνες πιστοποίησης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. από διεθνείς και εθνικούς φορείς. 
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Το επισπεύδον Τμήμα οφείλει, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα  Α.Ε.Ι., να δημοσιεύει 
ετησίως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα,  απολογισμό εσόδων-εξόδων του ΔΔΠΜΣ, με αναγραφή 
της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών 
των διδασκόντων στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 

 
 

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία του προγράμματος ΔΔΠΜΣ 

παρέχεται εξ’ ολοκλήρου από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης, με 
βάση την έκθεση του Τμήματος (άρθρο 32 παρ. 3γ) μπορεί να καθορίζονται αναλυτικά οι χώροι 
διεξαγωγής της διδασκαλίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
(επάρκεια και ποιότητα) για τη λειτουργία του προγράμματος και η δυνατότητα κάλυψης αυτών.  
 

 
Άρθρο 11 

Τελετουργικό Αποφοίτησης 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

 
 Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ.  

 
 

Άρθρο 12 
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 
 

 
Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και 

απονέμεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών.     

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στο Δίπλωμα αναγράφονται τα δύο συνεργαζόμενα  
Τμήματα που υλοποιούν το ΔΔΠΜΣ, και το έμβλημα  του ιδρύματος (ΑΠΘ),  η χρονολογία 
περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου 
αποφοίτησης, ο τίτλος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας και ο 
χαρακτηρισμός αξιολόγησης: Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα. 

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



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ. ΟΝΜΠΣ-Κ.ν1                                                                            15 

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή 

 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια 

υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 
 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 

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

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

 
Άρθρο 14 

Αξιολόγηση του Προγράμματος 
 
Για την αξιολόγηση του ΔΔΠΜΣ θα ακολουθηθεί το σύστημα που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, θα πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε 
μαθήματος και κάθε διδάσκοντα από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. 
 
Όσον αφορά την οικονομική αξιολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα  Α.Ε.Ι., το 
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα κάνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, και 
θα τον δημοσιεύει ετησίως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα, με αναγραφή της κατανομής των 
δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων 
στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 
 
Επίσης, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Διευθυντή/ντριας, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του εκπαιδευτικού αλλά και του ερευνητικού έργου του Δ. 
Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αξιολόγηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 
την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την αποτελεσματική χρήση των 
διαθέσιμων πόρων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
 
Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό καθεστώς, καθώς και της διασφάλισης και 
πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011, την εξωτερική 
ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, διενεργεί 
εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία συγκροτείται με βάση τα όσα 
ορίζονται στο αρθρ. 44, παρ. 3 του Ν.4485/2017.  
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Η Ε.Σ.Ε. θα αξιολογεί το Πρόγραμμα κάθε πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 
παραγράφου 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017. Η έκθεση αξιολόγησης που θα συντάσσεται θα 
κατατίθεται στη Σύγκλητο, η οποία συνεκτιμώντας την έκθεση αυτή, καθώς και τα σχετικά με το 
ΔΔΠΜΣ αποτελέσματα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και 
διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011 αποφασίζει αν θα συνεχιστεί ή 
όχι η λειτουργία του ΠΜΣ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων. Η τελική έκθεση  αξιολόγησης, μπορεί να περιέχει και προτάσεις για τη 
βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών του ΔΔΠΜΣ. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης 
του ΔΔΠΜΣ είναι: 

o Ο μέσος όρος των μορίων εισδοχής των φοιτητών  την τελευταία πενταετία, καθώς και η 
πορεία εξέλιξής του στο χρόνο. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σαφής πτωτική πορεία, 
θα πρέπει να αναζητούνται τα αίτια και να προτείνονται διορθωτικές κινήσεις. 

o Η αναλογία προσφοράς και ζήτησης θέσεων (αναλογία προσφερόμενων θέσεων και 
αιτήσεων). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σαφής πτωτική πορεία ζήτησης, θα πρέπει 
να αναζητούνται τα αίτια και να προτείνονται διορθωτικές κινήσεις. 

o Η αναλογία Αποφοιτήσαντες προς Εισακτέοι και ο Αριθμός μη απόφοιτων. Σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται σαφής ανοδική τάση των μη απόφοιτων, θα πρέπει να προτείνονται 
μέτρα σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών.  

o Αριθμός μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών που δημοσιεύτηκαν ή έγιναν δεκτές 
προς δημοσίευση ως πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, με κύριο συγγραφέα 
μεταπτυχιακό φοιτητή, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με επιτροπή κρίσης και 
συντελεστή απήχησης. 

o Αριθμός δημοσιεύσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά με 
επιτροπή κρίσης, βραβείων, ευρεσιτεχνιών, υποτροφιών (όχι του ΠΜΣ) ανά έτος. 

o Αριθμός των συμμετοχών των φοιτητών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.  
o Κατοχή θέσεων των αποφοίτων  σε διδακτορικά προγράμματα του εξωτερικού.  
o Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών σε ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια.  
o Στατιστικά στοιχεία επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων. 
o Αξιολόγηση του ΔΔΠΜΣ μέσω ερωτηματολογίων, που θα συντάσσει η Ε.Σ.Ε στο τέλος 

κάθε 5ετίας, και θα αποστέλλονται προς συμπλήρωση σε συναφείς φορείς που μπορεί να 
έχουν άποψη, πχ. ΓΕΩΤΕΕ,  Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων, Ένωση Ελλήνων 
Δασοκτημόνων κλπ.  
 

Άρθρο 15 
Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  την σχετική νομοθεσία  ή από 
τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής και της Συγκλήτου του ΑΠΘ, με τροποποίηση του Κανονισμού και 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
  


