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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3936
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων» του Τμήματος
Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12και13-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1 (ΦΕΚ 114Α’).
2. Τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) 216772/
Ζ1/ 8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018
(ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-8-2018): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».
3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), β) 163204/Ζ1 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα» και
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπο-
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νίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 14/1-3-2018).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 29300/
10-7-2018 (ΦΕΚ 3231/τ.Β΄/7-8-2018) ίδρυσης του ΠΜΣ
με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και
Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων» του
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος της
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης..
7. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών,
από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του
ΑΠΘ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές που παρέχονται από το
συγκεκριμένο ΠΜΣ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αποσκοπούν στην προαγωγή
της γνώσης σχετικά με την «Οικολογία, Βιοποικιλότητα,
Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, καθώς
και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών
της χώρας στα πλαίσια της αειφόρου εκμετάλλευσης
των δασικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση
επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν
σε θεωρητικές και κυρίως εφαρμοσμένες περιοχές της
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αειφόρου ανάπτυξης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, της διαχείρισης και της προστασίας των
δασικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και
των προστατευόμενων περιοχών, και να προάγει την
τεχνογνωσία και τα μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά αποτελέσματα στον επιστημονικό χώρο που
δραστηριοποιείται το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017)
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
είναι:
i. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, 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 Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που
ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 ν. 4485/2017.
iii. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ΔΦΠ, οι
οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διετή
θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον
συντονισμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.
iv. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί
χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο
άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.
v. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8
ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο
(2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον
αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ.
8 του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ) ν. 4485/2017
και τα επιμέρους άρθρα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του ν. 4485/2017)
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι σχετικών τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
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σπουδών πρώτου κύκλου 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 φοιτη-τές/τριες, 15 ανά
Ειδίκευση.
Τα Τμήμα ΔΦΠ σε ημερομηνίες που ορίζονται από
την Συνέλευση του Τμήματος, προκηρύσσουν εγκαίρως
κάθε χρόνο τις θέσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων στο
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, περιλαμβάνουν:
• Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος - 40 μόρια
• Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα,
που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. -10 μόρια
• Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών - 10 μόρια.
• Επαρκής γνώση, Επιπέδου Β2 μιας ξένης γλώσσας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης,
χωρίς μοριοδότησή.
• Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας - 5 μόρια.
• Διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) 5 μόρια.
• 2 Συστατικές επιστολές. Απαιτούνται αλλά δεν μοριοδοτούνται.
• Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή - 20 μόρια.
• Επαγγελματική Εμπειρία - 5 μόρια.
• Ερευνητική Εμπειρία - 10 μόρια.
• Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα 10 μόρια.
Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότησή) των
ανωτέρω κριτηρίων, όπου απαιτείται, ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή
Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.
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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 65 μορίων
και άνω. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας εισέρχονται όλοι
οι ισοβαθμίσαντες.
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων
αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο 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 Συνέλευση του Τμήματος.
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 την
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 Συνέλευση του
Τμήματος 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 τη Συνέλευση
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος
της εξέτασης διδάσκων.
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στο ΠΜΣ 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
φοιτη-τές/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 2000 ευρώ ανά φοιτητή. Οι μεταπτυχιακοί/κες
φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τους σε
τρεις δόσεις, ως ακολούθως. 1η δόση 700 ευρώ, με την
εγγραφή στο ΠΜΣ.
2η δόση 700 ευρώ, με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου των σπουδών 3η δόση 600 ευρώ, με την έναρξη
του τρίτου εξαμήνου των σπουδών.
Η καταβολή των τελών φοίτησης, γίνεται στον ειδικό
λογαριασμό του ΕΛΚΕ του ΑΠΟ, 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 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 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)
Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται, δύο (2) ειδικεύσεις,
1η: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕ! ΠΕΡΙΟΧΕΣ
2η: ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ.
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.
Τα μαθήματα που προσφέρονται ανά Ειδίκευση και
ανά εξάμηνο σπουδών παρουσιάζονται στους επόμ-
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ενους Πίνακες (Πίνακες 1-4) με τις αντίστοιχες πιστωτικές
μονάδες. Από τα εννέα προσφερόμενα μαθήματα, κάθε
μεταπτυχιακός/κη επιλέγει έξι (6) ανά εξάμηνο. Δίνεται
η δυνατότητα επιλογής έως συνολικά δύο (2) σχετικών
μαθημάτων ανά ειδίκευση, από άλλο σχετικό ΠΜΣ της
ημεδαπής Τα μαθήματα προσφέρονται στην ελληνική
γλώσσα. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
μπορεί να αποφασίζεται η χρήση άλλης/ή και άλλης
γλώσσας διδασκαλίας, κατόπιν εισήγησης του κάθε Συντονι-στή/τριας των μαθημάτων.
Συνολικά το Π.Μ.Σ. προσφέρονται τριάντα (36) μεταπτυχιακά μαθήματα στις δύο (2) ειδικεύσεις, 18 ανά
ειδίκευση, από τα οποία ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/
τρια πρέπει να επιλέξει τα 12, έξι ανά εξάμηνο.
Οι συστηματικές σπουδές στο ΠΜΣ αφορούν την υποχρεωτική παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε
1η Ειδίκευση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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δώδεκα (12) συνολικά μαθήματα, και την εκπόνηση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που πρέπει να
ολοκληρωθεί κατά το τρίτο εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα
είναι εξαμηνιαία, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων
και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες (ομαδικές ή ατομικές). Η συνολική διάρκεια κάθε διάλεξης όλων των μαθημάτων είναι
δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.
Μαθήματα που δηλώνονται από λιγότερο των οκτώ
(8) μεταπτυχιακών φοιτητών δεν διδάσκονται το τρέχον έτος.
Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων που υποχρεούται να συμπληρώσει ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτη-τής/
τρια είναι 90. Εξήντα από τα 12 μαθήματα (30 Πιστωτικές
μονάδες ανά εξάμηνο) και 30 από την Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία.

Πίνακας 1: Α ΈΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
α/α

Μάθημα*

Ερευνητική μεθοδολογία και προχωρημένη στατιστική
στις βιολογικές επιστήμες
2
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοπαρακολούθηση Φυσικών Πόρων
3
Τελευταίες τάσεις στην Οικολογία: Θεωρία και εφαρμογές
4
Συστηματική των Σπερματοφύτων
5
Οικολογία διαταραχών
6
Οικολογική ποικιλότητα και μέθοδοι εκτίμησής της
Ανάλυση της δομικής και λειτουργικής ποικιλότητας
7
των χερσαίων (δασικών) Οικοσυστημάτων
8
Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων - Εξελικτική Γενετική
9
Μέθοδοι αποτίμησης της οικονομικής αξίας της βιοποικιλότητας
Σύνολο ECTS
*Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.
1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Kωδ.
ECTS
Μαθ. Θεωρία Εργαστηριακή
άσκηση
M1

16

8

5

Μ2
M3
M4
M5
M6

16
16
13
16
13

8
8
13
8
13

5
5
5
5
5

M7

13

13

5

M8
M9

16
16

8
8

5
5
30

Πίνακας 2: Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
α/α
1
2
3
4

Μάθημα*

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και χωρική ανάλυση δεδομένων
Ειδικά θέματα Χλωρίδας και Βλάστησης
Βιολογία σπανίων ειδών Άγριας Πανίδας
Κλιματική αλλαγή, εξέλιξη και προσαρμογή των οικοσυστημάτων
Διατήρηση της βιοποικιλότητας Ι (Διατήρηση σε επίπεδο οικοσυ5
στημάτων)
6
Διατήρηση της βιοποικιλότητας II (Διατήρηση Ειδών Άγριας Πανίδας)
7
Προστασία της φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές
8
Διοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση προστατευόμενων περιοχών
9
Διαχείριση περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Ηθική
Σύνολο ECTS
*Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.

Kωδ.
Μαθ.
M10
Μ11
M12
M13

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Εργαστηριακή ECTS
Θεωρία
άσκηση
13
13
5
13
13
5
13
13
5
13
13
5

M14

13

13

5

M15
M16
M17
M18

13
13
13
16

13
13
13
8

5
5
5
5
30
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2η Ειδίκευση
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
Πίνακας 3: Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
α/α

Μάθημα*

Προχωρημένη Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας των δασικών
πόρων
2 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοπαρακολούθηση Φυσικών Πόρων
Ορεινά εδάφη: Διαχείριση, προστασία, βελτίωση
3
και αποκατάσταση των λειτουργιών τους
4 Συστηματική των Σπερματοφύτων
5 Oικολογία παραγωγικών δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας
6 Αξίες, Λειτουργίες, Υπηρεσίες και Προιόντα δασικών οικοσυστημάτων
Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή
7
Γονιδιωματικής στη Βελτίωση, Ειδικά Θέματα Βελτίωσης - Αξιοποίηση
8 Συγκομιδή και οργάνωση της δασικής παραγωγής
9 Οικονομική αποτίμηση των υπηρεσιών των δασών
Σύνολo ECTS
* Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.
1

Kωδ.
Μαθ.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Εργαστηριακή ECTS
Θεωρία
άσκηση

M19

16

8

5

Μ20

16

8

5

M21

13

13

5

M22
M23
M24

13
13
13

13
13
13

5
5
5

M25

13

13

5

M26
M27

13
16

13
8

5
5
30

Πίνακας 4: Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα
α/α

Μάθημα*

Kωδ.
Μαθ.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS
Εργαστηριακή
Θεωρία
άσκηση

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και χωρική ανάλυση δεδοM28
13
13
5
μένων
2 Γένεση και Ταξινόμηση εδαφών
Μ29
13
13
5
3 Εφαρμοσμένη (Προσαρμοσμένη) Δασοκομική
M30
13
13
5
4 Σύγχρονες τάσεις στη Γενετική Βελτίωση δασικών φυτών
M31
13
13
5
Πρόβλεψη - Διαχείριση - Προστασία από επιδημίες βιοτικών
5
M32
13
13
5
παραγόντων
6 Δασική Διαχειριστική – Σύνταξη διαχειριστικών Μελετών
M33
13
13
5
7 Δασοκομία Πόλεων – Περιαστικά Δάση
M34
13
13
5
Δασοπονία πολλαπλών σκοπών - Σύγχρονα Θέματα Δασοπονίας –
8
M35
13
13
5
Πολυλειτουργικό δασικό φυτό - Δασικές φυτείες
9 Θρέψη φυτών - Μυκόρριζα
M36
13
13
5
Σύνολo ECTS
30
*Επιλέγονται έξι (6) μαθήματα.
Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του
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 το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΑΠΘ και τις αποφάσεις της Συνέλευσης
του Τμήματος.
Το αναλυτικό περιεχόμενο όλων των μαθημάτων αναφέρεται και περιγράφεται λεπτομερώς στον ηλεκτρονικό
Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο τρόπος της διενέργειας των μαθημάτων, του περιεχομένου τους και της εξέτασής τους
καθορίζονται από τους Διδάσκοντες του κάθε μαθήματος, με ευθύνη του/της Συντονιστή/τριας του μαθήματος,
που είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Διδάκτορας Ειδικός Επιστήμονας.
1
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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 μεγαλύτεροι του.
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, ύστερα από αίτηση
του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο
προτεινόμενος επιβλέπων 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 Π.Μ.Σ.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της έγκρισής της από
την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ΔΦΠ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (π.χ. παραίτηση), είναι
δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ 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:
Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο
αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα 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)+(βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS
(σύνολο ECTS)

Άρθρο 7
Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του ν. 4485/2017)
Το ΠΜΣ προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες,
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και
του ιδρυτικού ΦΕΚ (3231/τ.Β΄/7-8-2018). 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 Π.Μ.Σ. Οι
όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν:
i. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
ii. Μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
iii. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος.
iv. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφαση της η Συνέλευση του
Τμήματος, 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 Συνέλευση του Τμήματος με απόφαση
της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του
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.
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 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.
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Άρθρο 9
Έσοδα ΠρογραμμάτωνΔιαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)
Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας 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 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 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 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 Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Α.Π.Θ.
7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του
άρθρου 35 του ν. 4485/2017
8. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
9. Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας - προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίων,
δαπάνες εργασιών πεδίου, κλπ.)
10. Δαπάνες πιστοποίησης του Π.Μ.Σ. από διεθνείς και
εθνικούς φορείς.
Το Τμήμα οφείλει, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου
άρθρου (37) τα Α.Ε.Ι., να δημοσιεύει ετησίως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα, απολογισμό εσόδων-εξόδων του
ΠΜΣ, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των
αμοιβών των διδασκόντων στα Π. Μ.Σ. και του αριθμού
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.
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Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη για τη λειτουργία
του προγράμματος ΠΜΣ 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 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 Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος.
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 Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Σπουδών.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφεται το
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (που
υλοποιεί και οργανώνει το ΠΜΣ), 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 Π.Μ.Σ., τα στοιχεία
του μεταπτυχια-κού/κης 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 υπουργικής απόφασης 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.
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
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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 Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει
τη διαγραφή του/της.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτη-τή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο
πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
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Άρθρο 14
Λοιπές ρυθμίσεις
Ο παρόν Κανονισμός αφορά το ΠΜΣ ««Οικολογία,
Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα
Δασικών Οικοσυστημάτων»» που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 3231/τ.Β’/
7-8-2018). Οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει στο μέλλον
και δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, θα αντιμετωπίζεται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή/και της
Συγκλήτου του Ιδρύματος με αντίστοιχη τροποποίηση
και αναμόρφωση του παρόντος Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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