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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

TMHMA ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

----------------------------------------------- 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το έτος 1998 με την 

Υπουργική Απόφαση Β7/55/6.7.1998 (ΦΕΚ 739/17.07.1998). 

 Ακολούθησαν δε διαδοχικές τροποποιήσεις-συμπληρώσεις (ΦΕΚ 

1021/30.9.1998, ΦΕΚ 1337/6.11.2000, ΦΕΚ 60/25.1.2001, ΦΕΚ 619/20.5.2003, 

ΦΕΚ 204/17.2.2005 και ΦΕΚ 1472/21.7.2009).  

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας, διέπει τη διάρθρωση και ρυθμίζει τη 

λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «Π.Μ.Σ. 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» σύμφωνα με το ΦΕΚ 604/15-4-2015 

Τεύχος Δεύτερο. Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε καμία 

περίπτωση δε μπορούν να αντιτίθενται ή να αναιρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του ΑΠΘ, καθώς και άρθρα ή διατάξεις των σχετικών Νόμων, Υπουργικών 

Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ.). 

 

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  

του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, 

αντιστοίχως, με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) 

και Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).  

2. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι: Η 

Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Α.Π.Θ. (Σ.Ε.Σ.)· η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης της Σχολής (Γ.Σ.Ε.Σ.), η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)  και ο/η 

Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται  στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/2008. Εξάλλου, 

την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε 

επίπεδο Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. 
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ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΑΑ ''   

ΜΜ εε ττ αα ππ ττ υυ χχ ιι αα κκ έέ ςς   ΣΣ ππ οο υυ δδ έέ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο υυ   

Άρθρο 2 

 Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. και τρόπος επιλογής τους 

Στα Π.Μ.Σ. πρώτου επιπέδου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, στο 

Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς 

γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε ποσοστό 20% επί των 

εισαγομένων φοιτητών και για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δε συνεπάγεται 

και την απόκτηση του βασικού διπλώματος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος. Τα τμήματα συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, ανά κατεύθυνση 

είναι τα εξής: 

1η  Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών  - Φυσικό Περιβάλλον 

Όλα τα τμήματα AEI και ΑΤΕΙ  

2η Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 

 Γεωπονικές Σχολές  

 Σχολές Περιβάλλοντος 

 Πολυτεχνείο 

 Βιολογικό 

 Χημικό 

 Μαθηματικό 

 Κτηνιατρικές Σχολές 

Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) 

 Φυτικής Παραγωγής 

 Ζωικής Παραγωγής 

 Δασοπονίας 

 Ιχθυοπονία/ ιχθυοκαλλιέργεια 

 Αρχιτεκτονική Τοπίου 

3η Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων 

Όλα τα τμήματα AEI και ΑΤΕΙ  

4η Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα 

 Αγρονόμων  και Τοπογράφων Μηχανικών 

 Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 Πολιτικών Μηχανικών 
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 Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ (κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων) 

 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδατικού Περιβάλλοντος 

 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 

 Γεωλογίας 

 Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Γεωγραφίας 

 Μηχανολόγων Μηχανικών 

 Βιολογίας 

 ΤΕΙ Δασοπονίας 

 ΤΕΙ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 

 ΤΕΙ Πολιτικών Δομικών Έργων 

 ΤΕΙ Πολιτικών Έργων Υποδομής 

 ΤΕΙ Τοπογραφίας 

 

5η Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων 

Όλα τα τμήματα AEI και ΑΤΕΙ  

 

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές για τις 5 

κατευθύνσεις ανά ακαδημαϊκό έτος.  

Η κατανομή των εισακτέων σε κάθε μία από τις πέντε (5) κατευθύνσεις είναι η 

εξής: 

1. Δασική Παραγωγή - Προστασία Δασών - Φυσικό Περιβάλλον: δέκα (8+ 2). 

2. Λιβαδοπονία και ΄Αγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων: Έξη (5+ 1). 

3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων: έντεκα (9+ 2). 

4. Δασοτεχνικά και Υδρονομικά ΄Εργα: τέσσερις (3+ 1). 

5. Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων: τέσσερις (3+ 1). 

Διευκρινίζεται ότι από τους αποφοίτους άλλων Σχολών και Τμημάτων ΑΕΙ και 

ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, θα αναγράφεται στην προκήρυξη ότι γίνονται 

δεκτοί στο ΠΜΣ σε ποσοστό έως 20%,  δηλαδή επτά (7) ΜΦ  οι οποίοι 

κατανέμονται στις παραπάνω κατευθύνσεις (όπως τούτο φαίνεται εντός των 

παρενθέσεων). 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιτυχόντες από τους υποψηφίους άλλων 

Σχολών και Τμημάτων, εισάγονται οι επιλαχόντες υποψήφιοι της κατεύθυνσης 
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Κριτήρια εισαγωγής και διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 

μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

1. Με βάση τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Ν. 3685/2008 

καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 

μεταπτυχιακών φοιτητών.  

 

Κριτήρια εισαγωγής πτυχιούχων φοιτητών 

Δασολογικών Σχολών ΑΕΙ 

 

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης των υποψηφίων ΜΦ στο ΠΜΣ είναι η 

ύπαρξη βαθμολογίας πτυχίου τουλάχιστον 6,50 (εξήμιση ). 

Επίσης αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής: 

Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Lower)  (και 

οι αντίστοιχοι τίτλοι που αναγνωρίζονται από ΥΑ και ΠΔ)   

Κριτήρια επιλογής: 

1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (Ελάχιστος βαθμός Πτυχίου το 6,50, Συντελεστής 

45%, πολλαπλασιασμένος με τον αντίστοιχο βαθμό του πτυχίου) 

2. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Όταν η πτυχιακή εργασία έχει πραγματοποιηθεί στην επιλεγείσα κατεύθυνση 

τότε η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 

10%. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δεν έχει γίνει στην επιλεγείσα 

κατεύθυνση, τότε η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας πολλαπλασιάζεται με 

συντελεστή 6% και προκύπτουν τα αντίστοιχα μόρια.   

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Συν. 10%). Μέγιστο 10 μόρια.   

4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Συν. 35%). Ο μέσος όρος των παραπάνω 

μαθημάτων πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 35% και προκύπτουν τα 

αντίστοιχα μόρια. 

5. Η συνολική βαθμολογία των μορίων πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 65 

μόρια. 
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Κριτήρια εισαγωγής πτυχιούχων  

άλλων  Σχολών και Τμημάτων  ΑΕΙ και ΤΕΙ 

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Σχολών και Τμημάτων ΑΕΙ και 

ΤΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, επτά (7) ΜΦ 

στις παραπάνω έξι εξειδικεύσεις. Οι 7 αυτοί ΜΦ συμπεριλαμβάνονται στο 

συνολικό αριθμό των 35 ΜΦ. Ο αριθμός των εισαγομένων της κατηγορίας αυτής 

μπορεί να αυξηθεί και πέρα από τους 7 εφόσον υπάρχουν κενά της κατηγορίας 

των πτυχιούχων φοιτητών Δασολογικών Σχολών (της αντίστοιχης κατεύθυνσης).  

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης των υποψηφίων ΜΦ στο ΠΜΣ είναι η 

ύπαρξη βαθμολογίας πτυχίου τουλάχιστον 6,50 (εξήμιση). 

Επίσης αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής: 

Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Lower)  (και 

οι αντίστοιχοι τίτλοι που αναγνωρίζονται από ΥΑ και ΠΔ). 

       Κριτήρια επιλογής: 

 Οι υποψήφιοι αυτοί ΜΦ θα δίνουν εξετάσεις σε 3 μαθήματα της Σχολής μας, εκ 

των οποίων το ένα θα είναι υποχρεωτικά η ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Τα άλλα δύο 

μαθήματα θα καθοριστούν από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και πριν από την προκήρυξη  (βαθμός 

κάθε μαθήματος τουλάχιστον 6,5).   

1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (Ελάχιστος βαθμός Πτυχίου το 6,5 Συντελεστής 45%, 

πολλαπλασιασμένος με τον αντίστοιχο βαθμό του πτυχίου) 

2. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ 3 ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Συν45%) 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Συν. 10%) 

 

Κριτήρια εισαγωγής ημεδαπών υποψηφίων 

 

Ημεδαποί υποψήφιοι από αλλοδαπά Πανεπιστήμια και αντιστοίχων Τμημάτων 

εκτός των ανωτέρω κριτηρίων γίνονται δεκτοί εφ’ όσον προσκομίσουν ισοτιμία 

του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.). 

Οι προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. (ΜΔΕ)  αλλοδαπών υποψηφίων είναι 

οι ακόλουθες: 
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α) Ισοτιμία του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.). 

β) Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητές αναγνωρισμένων 

κέντρων έρευνας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

γ) Καλή γνώση μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση μιας εκ των 

τεσσάρων ξένων γλωσσών (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική). 

Επίσης απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής από το 

Σχολείο της Νέας Ελληνικής γλώσσας. 

 

- Με βάση τα ανωτέρω δεκτοί γίνονται οι υποψήφιοι ανάλογα με το ύψος της 

συνολικής βαθμολογίας η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 μόρια. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων επιλέγεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό 

πτυχίου.  

- Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης θα 

πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους (βαθμολογίες μαθημάτων και 

πτυχιακής εργασίας, πρακτική άσκηση) και να υπολείπεται μόνον η ορκωμοσία. 

 

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων είναι αρμοδιότητα της Εξεταστικής  Επιτροπής 

Επιλογής, η οποία ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ (με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ της Σχολής 

ορίζεται εξεταστική επιτροπή επιλογής η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ.) Ο 

πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

      Επιλογή Υποψηφίων 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για την παρακολούθηση του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνεται το Σεπτέμβριο και ύστερα από δημόσια 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία γίνεται από 1 έως 15 Μαΐου και 

στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των (ΜΦ) κατά κατεύθυνση. 

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων των μαθημάτων για τους υποψηφίους που 

προέρχονται από συγγενή Τμήματα, η Εξεταστική Επιτροπή Επιλογής 

συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και καταρτίζει σχετικό πίνακα αξιολόγησης. Ο 

πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ (την τελευταία εβδομάδα του 

Σεπτεμβρίου). 

 

3. Ένας Υπότροφος  του ΙΚΥ καθώς και ένας αλλοδαπός /ή υπότροφος του 

ελληνικού κράτους γίνονται δεκτοί άνευ εξετάσεων ως υπεράριθμοι και εκτός των 
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διαδικασιών επιλογής με την προϋπόθεση να έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο 

του 6,5.    

 

Ημερομηνίες και τρόπος εγγραφής των ενδιαφερομένων 

και  διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων 

 

   - Εγγραφή και Δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων έως 5 Οκτωβρίου 

Τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 

- ΄Εναρξη  Α΄ και Γ΄ εξαμήνων                    1η εβδομάδα Οκτωβρίου 

 

- Τέλος Α΄ και Γ΄ εξαμήνων                                           20 Φεβρουαρίου         

    

- Εξετάσεις μαθημάτων Α΄ εξάμηνου                 20-28 Φεβρουαρίου 

    

- ΄Εναρξη μαθημάτων Β΄ εξαμήνου                         1 Μαρτίου 

    

- Τέλος μαθημάτων Β΄ εξαμήνου                          20 Ιουνίου 

   

- Εξετάσεις μαθημάτων Β΄ εξαμήνου                         20-30 Ιουνίου 

   

- Δυνατότητα 2ης εξεταστικής περιόδου                  15-25 Σεπτεμβρίου 

 

- Λήξη προθεσμίας αποστολής βαθμολογίας                       30 Σεπτεμβρίου 

 

- Ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Διατριβών              Φεβρουάριος, Ιούνιος και Οκτώβριος  

  (ΜΔΕ-Δ.Δ.)        

 

Οι σχετικές δηλώσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα 

του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. 

 

Άρθρο 3 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

1. Αντικείμενο-Σκοπός 

1.1 Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της Επιστημονικής γνώσης και στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της 

χώρας, στον κλάδο της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

αναλύεται ως εξής: 

α. Η προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε μιας από τις 

κατευθύνσεις. 
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β. Η ενίσχυση της δασολογικής έρευνας στη χώρα μας που θα συμβάλλει στην 

ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του έργου των Δασολόγων-

Περιβαλλοντολόγων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη 

δασολογία και στο φυσικό περιβάλλον. Τα παραπάνω θα έχουν άμεση επίδραση 

στη βελτίωση της ποιότητας των δασικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη σωστή 

διαχείριση των φυσικών πόρων, στην καλύτερη αξιοποίηση της υπαίθρου και 

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

γ. Η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ειδικούς επιστήμονες (π.χ. στελέχωση 

του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Διεθνών 

Οργανισμών κ.λ.π.). 

δ. Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα προέρχονται από άλλες χώρες. 

1.2 Το Π.Μ.Σ. «Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον» παρέχει στους 

Μεταπτυχιακούς φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες 

γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες για τη 

δημιουργία νέας και βαθιάς γνώσης με άμεσες δυνατότητες εφαρμογής στην 

πράξη και στη μετάδοση των γνώσεων αυτών στις επερχόμενες γενεές. 

1.3 Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 κατευθύνσεις: 

α. Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικό Περιβάλλον. 

Eδώ ανήκουν τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: Γενική και Δασική Οικολογία, 

Δασοκομία, Δασική Εδαφολογία, Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασικών 

Φυτών, Υλωρική (Προστασία του Δάσους), Δασική Βοτανική - Γεωβοτανική, 

Προστασία της Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου. (ΦΕΚ 1337/6.11.2000) 

β. Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων. 

Εδώ ανήκουν τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: Οικολογία και Διαχείριση των 

Δασικών Βοσκοτόπων, Θηραματοπονία και Ιχθυοκομία των Ορεινών Υδάτων. 

(ΦΕΚ 1337/6.11.2000) 

γ. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων. 

Εδώ ανήκουν τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: Δασική Βιομετρία, Δασική 

Διαχειριστική, Δασική Πολιτική, Δασική Οικονομική, Δασική Αεροφωτογραφία, 

Δασική Πληροφορική. (ΦΕΚ 1337/6.11.2000) 

δ. Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα. 

Εδώ ανήκουν τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, 

Υδρολογικός Χειρισμός Λεκανών Απορροής, Δασικές Κατασκευές, Δασική 

Οδοποιία και Δασικές Μεταφορές, Τοπογραφία. (ΦΕΚ 1337/6.11.2000) 
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ε. Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων. 

Εδώ ανήκουν τα γνωστικά αντικείμενα: Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, 

Ιδιότητες του Ξύλου, Χημική και Μηχανική Κατεργασία του Ξύλου και των 

Προϊόντων του, Λειτουργία Βιομηχανιών Ξύλου. (ΦΕΚ 1337/6.11.2000) 

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος απονέμει 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευση ςμε τίτλο «Δασολογία και Φυσικό 

Περιβάλλον» με 5 κατυθύνσεις: 

1) Δασική Παραγωγή – Προστασία Δασών – Φυσικό Περιβάλλον. 

2).Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων. 

3) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων. 

4) Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα. 

5) Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων. 

Στο Μεταπτυχιακό δίπλωμα  θα αναφέρονται απαραίτητα η κατεύθυνση και το 

γνωστικό αντικείμενο στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.  

 

Προγράμματα Μαθημάτων 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε..) 

1. Για την απόκτηση του διπλώματος αυτού ο φοιτητής, πέραν των διδασκομένων 

μαθημάτων, υποχρεούται να συγγράψει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και 

να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του ενώπιον της Εξεταστικής 

Επιτροπής σε ανοικτό ακροατήριο. Ο ορισμός του Θέματος της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του Α εξαμήνου. Η 

βαθμολογία της αντιστοιχεί με 30 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)(ECTS) (βλέπε 

άρθρο 4, παραγρ. 1).   

2. Προσφερόμενα μαθήματα. 

Για τη λήψη των Μεταπτυχιακών διπλωμάτων στο Π.Μ.Σ. της Σχολής 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα: 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  (30 Π.Μ) (30 ECTS) 

1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για 

τους 35 ΜΦ) (6 Π.Μ)(ECTS) (Υ) 
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2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για 

τους 35 ΜΦ) (6 Π.Μ)(ECTS) (Υ) 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (1) (6 Π.Μ)(ECTS) (Υ) 

4. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (1)* (6 Π.Μ)(ECTS) (Ε) 

5. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (2)* (6 Π.Μ)(ECTS)  (Ε) 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) (30 ECTS) 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (2) (6 Π.Μ)(ECTS) (Υ) 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (3) (6 Π.Μ)(ECTS) (Υ) 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (4) (6 Π.Μ)(ECTS) (Υ) 

9. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (3)* (6 Π.Μ)(ECTS) (Ε) 

10. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (4)*  (6 Π.Μ)(ECTS) (Ε) 

 

* Στις Κατευθύνσεις που υπάρχουν περισσότερα από τα τέσσερα μαθήματα 

επιλογής, θα επιλέγονται τέσσερα από την ομάδα  μαθημάτων ανά κατεύθυνση. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τους και από άλλη κατεύθυνση από τη 

δηλωθείσα ή και από άλλο ΠΜΣ άλλης Σχολής, μετά από συνεννόηση με τον 

Επιβλέποντα.  

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) (30 ECTS) 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Διδασκόμενα μαθήματα κατά κατεύθυνση:  

 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η  

ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Τα μαθήματα με συμβολισμό (Υ) είναι υποχρεωτικά ενώ τα μαθήματα με συμβολισμό (Ε) είναι 

επιλογής) 

 

Κωδικός Ώρες 

Διδασκαλίας 

Εξάμη

νο 

Μάθημα ECTS 

0101Υ 

0102Υ 

0114Υ ή 

0115Υ 

0103Ε 

0104Ε 

0105Ε 

0106E 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

10 

1.Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία (Υ)  

2. Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας (Υ)  

3α) Υλωρική (Υ)   ή    3β) Ορεινά Εδάφη Διαχείριση, 

προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση των 

λειτουργιών τους (Υ)  

4. Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα  (Ε)  

5. Προστασία Γενετικών Δσικών Πόρων (Ε)  

6. Αστικό και Περιαστικό Πράσινο (Ε)  

7. Δασική Οικολογία (Ε)  

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

0107Υ 

0108Υ 

0109Υ 

 

0110Ε 

 

0111Ε 

0112Ε 

     0113Ε 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

20 

8. Εφαρμοσμένη Δασοκομική και Αναδασώσεις (Υ)  

9. Συστηματική και Ταξινόμηση Σπερματοφύτων (Υ)  

10.Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή 

Γονιδιωματικής στη Βελτίωση, Ειδικά Θέματα 

Βελτίωσης (Υ)  

11. Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου 

(Ε)  

12. Γένεση και Ταξινόμηση Εδαφών (Ε)  

13. Μοντέλα Πρόγνωσης Συμπεριφοράς Δασικών 

Πυρκαγιών (Ε)  

14. Ειδικά Μαθήματα Γεωβοτανικής (Ε)  

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

  
30 

Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας  

30 

Σημείωση: Από τα 8 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται 

να παρακολουθήσει τα 4. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η  

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ – ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

(Τα μαθήματα με συμβολισμό (Υ) είναι υποχρεωτικά ενώ τα μαθήματα με συμβολισμό (Ε) είναι 

επιλογής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Ώρες 

Διδασκαλίας 

Εξάμηνο Μάθημα ECTS 

0201Υ 

0202Υ 

0203Υ 

0204Ε 

 

0205Ε 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

10 

1. Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία (Υ)  

2. Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας (Υ)  

3. Διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων (Υ)  

4. Οικολογία και διαχείριση σπάνιων ειδών άγριας πανίδας 

(Ε)  

5. Σχέση ρύπανσης των  εσωτερικών υδάτων με τα έμβια 

όντα (Υδροβιολογία) (Ε)  

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

0206Ε 

 

0207Ε 

0208Ε 

0209Υ 

 

0210Υ 

0211Υ 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

 

20 

6. Φυσιολογία Λιβαδικών Φυτών υπό Στρεσσογόνο 

Αβιοτικό Περιβάλλον (Ε)  

7. Αγροδασολιβαδοπονία και περιβάλλον (Ε)  

8. Ανόρθωση λιβαδικών οικοσυστημάτων (Ε)  

9. Ανάλυση της αυξητικής και πληθυσμιακής δυναμικής 

του λιβαδικού οικοσυστήματος και τοπίου (Υ)  

10. Ανάλυση σχέσεων ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας (Υ)   

11. Διαχείριση βιολογικών πόρων εσωτερικών υδάτων (Υ)  

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

  
30 

Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας  

30 

Σημείωση: Από τα 5 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να 

παρακολουθήσει τα 4. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(Τα μαθήματα με συμβολισμό (Υ) είναι υποχρεωτικά ενώ τα μαθήματα με συμβολισμό (Ε) είναι 

επιλογής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Ώρες 

Διδασκαλίας 

Εξάμηνο Μάθημα ECTS 

0301Υ 

0302Υ 

0303Υ 

0309Ε 

0305Ε 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

10 

1. Ερευνητική και Συγγραφική  Μεθοδολογία (Υ)  

2. Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας (Υ)  

3. Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον (Υ) 

4. Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση & Ψηφιακή Ανάλυση 

Εικόνας   (Ε)  

5. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος 

(Ε)  

6 

6 

6 

6 

 

6 

0306Υ 

 

0307Υ 

0308Υ 

 

0310Ε 

0311Ε 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

20 

6. Οικονομική Αξιολόγηση Δασικών Επενδύσεων & 

Περιβαλλοντικών Αγαθών (Υ)  

7. Περιβαλλοντική Πολιτική & Βιώσιμη Ανάπτυξη (Υ)  

8. Προσαρμοστική Διαχείριση των Δασικών 

Οικοσυστημάτων  (Υ)  

9. Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση  (Ε)     

10. Ερμηνεία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Διδακτική 

(Ε)  

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

  
30 

Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας  

30 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 4η  

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

(Τα μαθήματα με συμβολισμό (Υ) είναι υποχρεωτικά ενώ τα μαθήματα με συμβολισμό (Ε) είναι 

επιλογής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Ώρες 

Διδασκαλίας 

Εξάμηνο Μάθημα ECTS 

0401Υ 

0402Υ 

0403Υ 

0404Ε 

0405Ε 

3 

3 

3 

3 

3 

 

10 

1. Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία (Υ)  

2. Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας (Υ)  

3. Στοχαστική Υδρολογία (Υ)  

4. Αρχές και Μέθοδοι Δασοτεχνικής Διευθέτησης  (Ε)  

5. Δομικά Υλικά και Διαστασιολόγηση Δασικών 

Κατασκευών (Ε)  

6 

6 

6 

6 

 

6 

0406Υ 

0407Υ 

0408Υ 

 

0409Ε 

0410Ε 

 

0411Ε 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

20 

6. Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματογράφησης (Υ)  

7. Δίκτυα Διάνοιξης και Μεταφορών,  Δασική Οδοποιία (Υ)  

8. Κίνηση Φερτών Υλικών (Δημιουργία,  μεταφορά, 

απόθεση) (Υ)  

9. Εδαφομηχανικές Εφαρμογές και   Μηχανήματα (Ε)  

10. Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής  στις Διευθετήσεις 

Ορεινών Υδάτων (Ε)  

11. Δασοτεχνικά, Υδρονομικά Έργα  και Περιβάλλον (Ε)  

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

  
30 

Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας  

30 

Σημείωση: Από τα 5 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να 

παρακολουθήσει τα 4. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 5η  

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 

(Τα μαθήματα με συμβολισμό (Υ) είναι υποχρεωτικά ενώ τα μαθήματα με συμβολισμό (Ε) είναι 

επιλογής) 

Κωδικός Ώρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Μάθημα ECTS 

0501Υ 

0502Υ 

0503Υ 

0504Ε 

 

0505Ε 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

10 

1. Ερευνητική και Συγγραφική Μεθοδολογία (Υ)  

2. Στατιστική και Τεχνικές Δειγματοληψίας (Υ)  

3. Μέθοδοι Έρευνας Συστημάτων Συγκομιδής Ξύλου (Υ)  

4. Μικροτεχνικές Μέθοδοι στην Έρευνα της Δομής του 

Ξύλου (Ε)  

5. Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου – Τεχνολογία Παραγωγής, 

Ιδιότητες, Χρήσεις (Ε)  

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

0506Υ 

 

0507Υ 

0508Υ 

0509Ε 

 

0510Ε 

 

0511Ε 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 
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6. Σχέσεις Δομής με τις Ιδιότητες και τις Χρήσεις του 

Ξύλου (Υ)  

7. Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία Ξύλου (Υ)  

8. Τεχνολογία Κατασκευής Επίπλων(Υ)  

9. Ο Παράγων Άνθρωπος σε Αρμονία με το Εργασιακό 

Περιβάλλον στη Δασοπονία και Ξυλοπονία (Ε)  

10. Ποιοτικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Προϊόντων 

Ξύλου (Ε)  

11. Επιδράσεις στο περιβάλλον από τη συγκομιδή και 

αξιοποίηση του ξύλου (Ε)  

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

  
30 

Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας  

30 

Σημείωση: Από τα 5 μαθήματα Επιλογής της Κατεύθυνσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να 

παρακολουθήσει τα 4. 
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 Από τα μαθήματα αυτά ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να 

συγκεντρώσει 60 ΠΜ για την εξειδίκευση που έχει επιλέξει. Η  μεταπτυχιακή του 

διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 30 ΠΜ, (30 ECTS) συμπληρώνοντας έτσι 

τουλάχιστον 90 ΠΜ (90 ECTS) για την ολοκλήρωση των σπουδών του.  

- Για κάθε ΜΦ ο οποίος γίνεται δεκτός ορίζεται εντός μηνός από τη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων από αυτούς που έχει 

ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο κατόπιν εισήγησης της (ΣΕ) στη ΓΣΕΣ.   

- Το ακριβές θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε) ορίζεται 

εντός εξαμήνου από την εγγραφή του φοιτητή  

1. Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

καταρτίζεται με ευθύνη του/της Προέδρου της Σχολής τον μήνα Μάιο. Με ευθύνη 

της Γραμματείας το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στο 

σχετικό δικτυακό τόπο. 

2. Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται τον Μάιο έτσι ώστε να 

είναι γνωστά εκ των προτέρων τα χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων (διαλέξεων, παραδόσεων, σεμιναρίων), για τις πρακτικές ασκήσεις ή 

για την ερευνητική απασχόληση καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας. 

3. Επιτρέπεται η ανάθεση επικουρικού έργου σε διδάσκοντες/ουσες βάσει του Π.Δ. 

407/80. 

4. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής και έγκριση από τη Σ.Ε.Σ. του Α.Π.Θ. είναι 

δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η 

ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων. 

5. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. στο Π.Μ.Σ. Ο/Η 

Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της με μερική 

απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. 

 

Άρθρο 4 

Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος 

1. Το Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. οργανώνεται με βάση το 

(προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.  
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Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες και τριάντα (30) 

πιστωτικές (30 ECTS) μονάδες για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Έτσι 

ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά τη 

διάρκεια του ΠΜΣ αποτιμάται σε ενενήντα  (90) πιστωτικές μονάδες ((30 

ECTS). Με βάση τα ανωτέρω, ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ θα προσδιορίζεται από 

το μαθηματικό τύπο: 2/3 Χ μέσος όρος βαθμών των δέκα μαθημάτων + 1/3 Χ 

βαθμός Διατριβής. 

2. Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, σε σχέση με το οποίο 

ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρ. 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. 

Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ. β΄). 

 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. 

Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, 

απαιτείται να αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού 

έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από 

αυτό, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση θα 

πρέπει να επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της 

προηγούμενης αξιολόγησης  

Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια Μ.Δ.Ε. 

Το πρώτο επίπεδο σπουδών που οδηγεί σε (ΜΔΕ) απαιτεί σπουδές τριών (3) 

εξαμήνων (ενάμιση (1,5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής). 

Είναι δυνατή η παράταση για ένα χρόνο, με τη βασική προϋπόθεση ότι για την 

παράταση αυτή ο υποψήφιος θα υποβάλει προς τη Συντονιστική Επιτροπή αίτηση 

παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα και έγκριση από την Γ.Σ,Ε.Σ. 

Μετά την παράταση αυτή, ο υποψήφιος αυτοδίκαια θα διαγράφεται. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων 

1. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών 

και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από 

το οικείο πρόγραμμα μαθήματα (επιτυχής χαρακτηρίζεται η εξέταση μαθήματος 
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όταν βαθμολογείται τουλάχιστον με 6). Η παρακολούθηση των μαθημάτων και 

των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.   

2. Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή 

εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα 

μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι/ες είναι 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την 

ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 

προγράμματος. Επιτυχής χαρακτηρίζεται η εξέταση της Μεταπτυχιακής 

Διατριβής όταν βαθμολογείται τουλάχιστον με 6. 

Οι εξετάσεις στα σχετικά μαθήματα μπορεί να είναι: γραπτές, προφορικές ή 

αξιολόγηση γραπτής σχετικής επιστημονικής εργασίας ή και συνδυασμός των 

ανωτέρω.  

 

Η δημόσια υποστήριξη και εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή. Στην επιτροπή μετέχουν ο/η 

επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, 

Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και οι οποίοι 

προτείνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ύστερα από εισήγηση του 

Επιβλέποντος και με έγκριση της ΓΣΕΣ. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την 

ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 

προγράμματος και να προέρχονται από τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ της Σχολής. Η 

παραπάνω πρόταση της ΣΕ προς τη ΓΣΕΣ για έγκριση θα πρέπει να γίνεται αφού η 

ΣΕ λάβει υπόψη της το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας του μεταπτυχιακού 

φοιτητή. Αναγκαία προϋπόθεση για τον ορισμό της τριμελούς εξεταστικής 

επιτροπής και την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει περατώσει όλες τις σχετικές με το ΠΜΣ 

υποχρεώσεις του. Οι εξετάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 

διενεργούνται από 1-28 Φεβρουαρίου, 1-30 Ιουνίου και 1-31 Οκτωβρίου εκάστου 

διδακτικού έτους. 

3. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα. 

4. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως το δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), 
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λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου)), καλώς (6). Προβιβάσιμος 

βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προσδιορίζεται 

από τους βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και το βαθμό της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καθώς και άλλων υποχρεώσεων που 

έχουν προβλεφθεί στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ακρίβεια 

δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 

Άρθρο 8 

Στο σχέδιο Υ.Α. του Π.Μ.Σ. καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την τεχνολογική και 

οικονομική υποστήριξη του προγράμματος καθώς και με τη γραμματειακή του 

κάλυψη. 

Άρθρο 9 

Οδηγός σπουδών και περιεχόμενο του 

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται στο Διαδίκτυο Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

Ο Οδηγός Σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα 

ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, 

δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις 

υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη 

λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων, και των βιβλιοθηκών της Σχολής. 
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Άρθρο 10 

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 

1. Οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται δύο(2) φοφές το 

χρόνο (εντός του μηνός Ιουλίου και εντός του μηνός Φεβρουαρίου).  Στην αίτηση 

η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής αναφέρεται σε ποιο γνωστικό 

αντικείμενο και με ποιον επιβλέποντα καθηγητή επιθυμεί ο υποψήφιος να 

εκπονήσει διδακτορική διατριβή.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής έχουν οι πτυχιούχοι Δασολογικών σχολών πενταετούς 

φοίτησης και πτυχιούχοι τμημάτων  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενών 

γνωστικών αντικειμένων ,καθώς και πτυχιούχοι συγγενούς γνωστικού 

αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού έχει 

αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και 

αντίστοιχος), Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ή ισότιμων σχολών. Οι  αιτήσεις 

εκπόνησης διδακτορικής διατριβής εξετάζονται ,σύμφωνα με τη συνάφεια του 

γνωστικού αντικειμένου της διατριβής και του γνωστικού αντικειμένου της κάθε 

κατηγορίας πτυχιούχων καθώς επίσης και της κατά την ευρεία έννοια συγγένειας 

του γνωστικού αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών ,και εγκρίνονται  από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής Διδακτορική διατριβή δύνανται να εκπονήσουν τυχόν 

υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), οι οποίοι πέτυχαν στο 

σχετικό διαγωνισμό διδακτορικών σπουδών εσωτερικού προκηρυχθέντος 

γνωστικού αντικειμένου καθώς και τυχόν αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού 

κράτους  

2. Κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων πτυχιούχων Δασολογικών  

Σχολών, ή ισοτίμων με αυτές ,καθώς και πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που πληρούν τι παραπάνω προϋποθέσεις λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:  

 (α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής είναι ο γενικός βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου να είναι τουλάχιστον 

«έξι κόμμα πέντε» (6,5) (συντελεστής 40%).   

 (β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής, είναι η κατοχή  μεταπτυχιακού διπλώματος σχετικού (υπό την ευρεία 
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έννοια) με το γνωστικό αντικείμενο της Δ.Δ, του οποίου ο βαθμός προσμετράται 

(συντελεστής 25 %) 

(γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής είναι η επαρκής τεκμηριωμένη γνώση (Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας τουλάχιστον «Καλή Γνώση» επιπέδου Β2 σύμφωνα με τον 

κρατικό τίτλο «Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας») της Αγγλικής, ή 

Γαλλικής, ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, ή Ισπανικής γλώσσας, ή 

οποιουδήποτε τίτλου αντίστοιχου επιπέδου που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. 

 

(δ) Η επίδοση σε 3 προπτυχιακά και 3 μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται 

άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής (συντελεστής 15%). 

(ε) Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (όπως προκύπτει π.χ. από 

συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, από δημοσιεύσεις του σε περιοδικά 

και συμμετοχή του σε συνέδρια ιδίως εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας) ή,  η 

συνάφεια τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του 

Διδακτορικού Διπλώματος (βλ. και §1) (συντελεστής έως 20%). 

Εισάγεται όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει 65/100 μόρια. 

3. Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3685/08. Κατόπιν του ορισμού της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής, προτείνεται το θέμα για έγκριση από τη ΓΣΕΣ. 

4. Κατόπιν του ορισμού του θέματος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας 

σε συνεργασία με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, υποβάλλει προς τη 

Γ.Σ.Ε.Σ., αναλυτικό σχέδιο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με 

αιτιολογημένο χρονοδιάγραμμα.  

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν διαθέτουν πτυχίο δασολογικών σπουδών 

5ετούς φοίτησης, οφείλουν υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν τρία τουλάχιστον, 

προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, μαθήματα της Σχολής, κατόπιν εισήγησης του 

επιβλέποντος Καθηγητή στην Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση από αυτήν Κάθε 

μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δέκα εβδομαδιαία μαθήματα ως τέσσερις 

ώρες το καθένα. Στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών δίδεται λεπτομερώς το 

περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, οι ώρες διδασκαλίας και το 

συγκεκριμένο εξάμηνο κατά το οποίο προσφέρεται το κάθε μάθημα. Για τα 

μεταπτυχιακά μαθήματα τηρείται απουσιολόγιο. Οι όποιες απουσίες θα πρέπει να 

είναι απόλυτα αιτιολογημένες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις τρεις ανά μεταπτυχιακό μάθημα. Συμπληρωματικώς προς την 
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από έδρας διδασκαλία, εκπονείται ατομική ερευνητική ή συνθετική εργασία κατά 

τη διάρκεια του εξαμήνου. Η επιτυχία σε ένα μεταπτυχιακό μάθημα προϋποθέτει 

την παρακολούθηση του μαθήματος και την επιτυχή συμμετοχή στις γραπτές 

ή/και προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας 

στις εξετάσεις, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να επανέλθει σε επαναληπτική 

εξέταση εντός 15 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της 

συγκεκριμένης περιόδου (εξαμήνου). Εάν αποτύχει και στη δεύτερη αυτή 

εξέταση, ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος και 

χάνει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα. 

6. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α 

διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου από 

τον ορισμό της. Η πρόοδος του υποψηφίου διδάκτορα κατά την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη συνέχιση των 

διδακτορικών σπουδών. Στην έκθεση προόδου πρέπει να γίνεται αναφορά στη 

παρουσία του υποψήφιου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο, ή σε συνεργαζόμενο 

ερευνητικό ίδρυμα, ή στο πεδίο πάντα σε άμεση σχέση με την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής.  Η παρουσία του υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να 

διαρκεί τουλάχιστον τρία πλήρη ημερολογιακά έτη και θα πιστοποιείται από την 

τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει 

ουσιαστική πρόοδος της διδακτορικής διατριβής ή/και δεν υπάρχει παρουσία του 

υποψηφίου διδάκτορος κατά τα ανωτέρω, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 

εισηγείται στη ΓΣΕΣ τη διαγραφή του υποψηφίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η 

αντικατάσταση επιβλέποντος καθηγητή ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

με ειδικά αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

Ειδικής Σύνθεσης. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο 

αντικατάστασης. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, με την ολοκλήρωση της 

διδακτορικής διατριβής, υποβάλει εισηγητική έκθεση. Η κρίση του/της 

υποψήφιου/ας διδάκτορα/ος γίνεται μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών 

του/της, ως ακολούθως: 

κατάθεση της διδακτορικής διατριβής (ολοκλήρωση του πειραματικού ή 

αναλυτικού μέρους, ανάλυση των δεδομένων, συγγραφή). 
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Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται με δημόσια υποστήριξη σε εύλογο 

χρόνο. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της 

διατριβής ορίζονται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. 

7. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 

ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο 

εκπόνησης Δ.Δ., δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά 

έτη. Κατά περίπτωση, μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό 

έτος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της 

συμβουλευτικής επιτροπής. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται 

την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση 

του θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

8. Ο αναγκαίος αριθμός αντιτύπων που υποβάλει κάθε υποψήφιος/α διδάκτορας 

στην αρμόδια Γραμματεία της Σχολής είναι τρία, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή (CD). Τουλάχιστον ένα αντίτυπο κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει και τα απαιτούμενα 

από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στοιχεία. 

9. Κατά τη διαδικασία εξέτασης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να 

συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται 

σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει, επί ημίωρο 

περίπου, τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της. Στη 

συνέχεια, αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, και το ακροατήριο συσκέπτεται η επιτροπή 

και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του 

περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της 

επιστήμης καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη 

της διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. 

10. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: 

Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη 

απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση και νέας ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής». 
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11. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από 

τον/την επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της 

επταμελούς επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και 

διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α 

διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση της Σχολής. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να 

παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας. 

12. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ 

αυτούς/ές πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το 

Δ.Δ. (μεμβράνη) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και 

τον/την Γραμματέα της Σχολής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 11 

Γλώσσα Διδακτορικής Διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη 

απόφαση της τριμελούς επιτροπής και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή 

της διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα. 

 

Άρθρο 12 

Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

Καταθέτοντας τη διδακτορική διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α 

διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει στο κείμενο και στη βιβλιογραφία 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 Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 

επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή 

του/της υποψηφίου/ας. 
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Άρθρο 13 

Συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ./Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε. της Σχολής και κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών 

μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών Δ.Ε.Π., σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. 

Άρθρο 14 

Καθομολόγηση διδακτόρων 

Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι 3 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, Για 

όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή 

επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


