
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 6856 
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του Διατμημα-

τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών 

των Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο-

φής του Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παρα-

γωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α., με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλα-

κτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 541/24.07.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 134689/Ζ1 (ΦΕΚ 480/τ.ΥΟΔΔ/

24-8-2018) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων σχετικά με την εκλογή του Πρύτανη 
και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γ.Π.Α.

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., Υ.Α. 163204/
Ζ1/29.09.2017 Εφαρμογή διατάξεων ν. 4485/04.08.2017 
(ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα.

4. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., Υ.Α. 203446/Ζ1/
22.11.2017 Διευκρινήσεις σχετικά μες την εφαρμογή 
διατάξεων ν. 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017).

5. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., Υ.Α. 216772/
Ζ1/08.12.2017 Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Β΄ 4334/12.12.2017).

6. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 227378/Ζ1/22.12.2017 Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄) για θέμα-
τα Μεταπτυχιακών Σπουδών (κατάρτιση και λειτουργία 
Κανονισμών Π.Μ.Σ).

7. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 26407/Ζ1/15.02.2018 Ίδρυ-
ση-Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄).

8. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018-Ίδρυση-
Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (114 Α΄).

9. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., Υ.Α. 41931/
Ζ1/13.03.2018 Ρύθμιση θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 
της αλλοδαπής (ΦΕΚ Β΄972/19.03.2018).

10. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 45070/Ζ1/19.03.2018-
Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»-
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

11. Την αριθμ. 4590 απόφαση (ΦΕΚ 2397/Β΄/22.06.2018) 
επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» 
που ισχύει, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. 
(Συνεδρία 533/16.04.2018) και κατόπιν εισηγήσεων 
των Συνελεύσεων των Τμημάτων ΕΤ και ΔΑ. (Συνεδρία: 
533/22.03.2018) και ΕΖΠ και Υ (Συνεδρία:56/21.03.2018)

12. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο-
πής των Τμημάτων ΕΤ και ΔΑ. και Ε.Ζ.Π.και Υ (Συνεδρία 
2/19.07.2018) για την έγκριση του Κανονισμού του 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρα-
γωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα τον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διαμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών με 
τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος 
και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου (Ε.Τ.Δ.Α.) και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
και Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Ζ.Π.Υ) του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
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έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
4590/22.6.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2397/22.6.2018) και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευ-
ση επιστημόνων υψηλής στάθμης στην Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την προαγωγή 
της γνώσης και της έρευνας (α) στους επιστημονικούς 
κλάδους της Γενετικής Βελτίωσης, της Αναπαραγωγής, 
της Υγείας και της Διατροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων, 
(β) στην Επιστήμη και Τεχνολογία του γάλακτος, ως εργα-
λεία για την ανάπτυξη και παραγωγή υψηλής ποιότητας 
προϊόντων γάλακτος, και (γ) στις οικονομικές αρχές και 
στις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την πα-
ραγωγή γάλακτος και των προϊόντων του. Με τον τρόπο 
αυτό επιδιώκει να καλύψει συνολικά την αλυσίδα της 
γαλακτοκομικής παραγωγής (πρωτογενής παραγωγή-τε-
χνολογία-καταναλωτής), λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 
της αγροτικής οικονομίας και της αγροτικής πολιτικής 
και της αειφορίας.

Άρθρο 3
Δομή και Όργανα του ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με το νόμο 4485/2017 είναι:

Ι. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα του Δ.Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

ΙΙ. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ)
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή είναι επταμελής 

και συγκροτείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π., που διδά-
σκουν στο ΔΠΜΣ, και εκλέγονται από τις Συνελεύσεις 
των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων και δύο (2) εκ-
προσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η θητεία 
των μελών Δ.Ε.Π. της ΕΔΕ είναι διετής, ενώ η θητεία 
των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι 
μονοετής. Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο 
τμήμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας είναι 
3:2 και εναλλάσσεται ανά διετία. Για τη διετία 2018-2020 
το τμήμα ΕΤΔΑ έχει τη διοικητική υποστήριξη και συμ-
μετέχει με τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π.. Το Τμήμα Ε.Ζ.Π.Υ συμ-
μετέχει με δύο (2) μέλη.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στην ΕΔΕ δεν δικαι-
ούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους στην επιτροπή. Η Ε.Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 
του νόμου 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Δ.Π.Μ.Σ., 

β) ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), 

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-
ντων του Δ.Π.Μ.Σ., 

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-
ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,

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

στ) αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση 
και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του 
προγράμματος,

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του νόμου 4485/2017.

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., είναι 
πενταμελής και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων με εναλλασσόμενη αναλογία 
(3:2), τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. Η 
Σ.Ε είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συ-
ντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.

Η Σ.Ε είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

• Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ..

• Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε.

• Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήματα αναστο-
λής φοίτησης, παράτασης σπουδών.

IV: Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται 
σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου 
και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και 
έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγρα-
φο 5 του άρθρου 32 του νόμου 4485/2017.

V: Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος και Πρόεδρος 
της Σ.Ε., έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης 
του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή, είναι του ιδί-
ου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., προέρχεται από το Τμήμα που 
έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του έργο ως Διευθυντής.

Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής του και τα μέλη της 
Σ.Ε. εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τα ανωτέρω.

• Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παρακολού-
θηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

• Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Σ.Ε, συ-
ντάσσει απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Δ.Π.Μ.Σ, καθώς και των λοιπών δραστηριο-
τήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελ-
τιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινω-
νικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από 
τον ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
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Όσα άλλα θέματα προκύπτουν θα επιλύονται στο πλαί-
σιο της κείμενης νομοθεσίας και κυρίως του ν. 4485/2017 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές, τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. και το π.δ. για την ίδρυση 
του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Διοικητική, τεχνική και
οικονομική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.

Τη διαχείριση του Προγράμματος θα έχουν διαδοχικά 
με εναλλασσόμενες διετής θητείες δύο (2) συνεργαζό-
μενα τμήματα. Τη πρώτη διετία σύμφωνα και με το πρω-
τόκολλο συνεργασίας των δύο τμημάτων τη διαχείριση 
αναλαμβάνει το Τμήμα Ε.Τ.Δ.Α. του Γ.Π.Α.

Τη διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη του 
Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. η οποία 
υπάγεται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος. 
Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, 
την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών, την έκδοση των Πιστοποιητικών των φοιτη-
τών, την έκδοση των προκηρύξεων για εισαγωγή νέων 
φοιτητών, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Δ.Π.Μ.Σ, τη μέριμνα για καταβολή των τελών φοίτησης 
και την ορθή διεκπεραίωση τιμολογίων και παραστα-
τικών σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών και 
την έκδοση των διαφόρων εντύπων (αναλυτικών βαθ-
μολογιών, πτυχίων, βεβαιώσεων κ.λπ.).

Άρθρο 5
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της 
ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμη-
μάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου. Μετά από απόφαση της 
Ε.Δ.Ε γίνονται δεκτοί και άλλοι πτυχιούχοι, που έχουν 
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των 
επιστημών Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και 
μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π σύμφωνα 
με την παρ. 8, άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ΄ έτος ορίζε-
ται κατ΄ ανώτατο όριο στους δέκα επτά (17). Η ανα-
λογία μέγιστου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών/
διδάσκοντες είναι 0,68 την ημερομηνία σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 6
Τρόπος εισαγωγής

Ι. Διαδικασία Υποβολής υποψηφιοτήτων
Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται 

με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κάθε Μάιο/Ιούνιο, κοινοποιείται 
στα συνεργαζόμενα Τμήματα και γίνεται ανάρτηση στον 
διαδικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ. και σε άλλες σχετικές ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις.

Στην προκήρυξη προσδιορίζονται η διάρκεια των 
σπουδών, τα τέλη φοίτησης ανά φοιτητή και η διαδικα-
σία επιλογής των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής υποβάλλει αί-
τηση στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στις ημερομηνίες που 
ανακοινώνονται στην προκήρυξη κάθε ακαδημαϊκού 
έτους. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ-
τότητας

2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος 

εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις πε-
ριπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 
συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτι-
μίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του 
ν. 4485/2017.

4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από 
το βασικό πτυχίο και βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης, 
εφόσον υπάρχει.

5. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από 

μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών 
κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυ-
χιακών σπουδών

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων (εφ΄ όσον υπάρχουν)

9. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιη-
τικό επάρκειας Αγγλική γλώσσας ή και άλλων ξένων 
γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2-πιστοποιημένη 
από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης 
διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η 
επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα 
διεξάγει το Ίδρυμα.

10. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρ-
κής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορί-
ζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/1990, άρθρο 9.

11. Δήλωση του ν. 1599/86 ότι"... δεν είμαι εγγεγραμ-
μένος/η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος"

12. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υπο-
ψηφίων, θα διευκόλυνε την αξιολόγηση τους.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στην Συντο-
νιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία διενεργεί τους τελικούς 
ελέγχους, αποφαίνεται για την εισαγωγή των υποψηφίων 
και καταρτίζει πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιτυχό-
ντων, ο οποίος εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.

II Κριτήρια επιλογής.
1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου
2. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το 

γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προ-

βλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
4. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιη-

τικό επάρκειας Αγγλική γλώσσας ή και άλλων ξένων 
γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2-πιστοποιημένη 
από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης 
διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η 
επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα 
διεξάγει το Ίδρυμα.
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5. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται 
από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

6. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
7. Προσωπική συνέντευξη.
8. Σχετική επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδει-

κνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
9. Επιπλέον τίτλοι σπουδών.
10. Επιπλέον ξένες γλώσσες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1 ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 5 ΕΩΣ 10
1.5 (ΤΕΙ)

2,5 (ΑΕΙ)

2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙ-
ΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 ΕΩΣ 10 1,5

3 ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΕΩΣ 10
1,5 (συνάφεια με το ΔΠΜΣ)

1 (χωρίς συνάφεια)

4 ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

LOWER 5,5

2TOEFL 6,0

PROFICIENCY 7,0

5 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0 ΕΩΣ 4 1

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 0 ΕΩΣ 2 1

7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0 ΕΩΣ 10 2

8 ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0 ΕΩΣ 4 1,5

9 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 0 ΕΩΣ 2 1

10 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 0 ΕΩΣ 2 1

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, τα κριτήρια 
εισαγωγής, καθώς και η αντίστοιχη μοριοδότησή τους 
δύνανται να αναπροσαρμόζονται με την εκάστοτε προ-
κήρυξη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Συντονιστική 
Επιτροπή διενεργεί τους τελικούς ελέγχους, αποφαίνεται 
για την εισαγωγή των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα 
αξιολογικής κατάταξης επιτυχόντων, ο οποίος εγκρίνεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι επιτυχόντες καλούνται να επικυρώσουν την εγγρα-
φή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από τη 
δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων. Σε περίπτωση 
άρνησης καλείται αμέσως τηλεφωνικά ο πρώτος επιλα-
χών/ούσα κ.ο.κ.

Με την εγγραφή τους οι υποψήφιοι/ες αποδέχονται 
τους όρους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις.

Άρθρο 7
Διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο (2) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) 
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ, ECDTS).

Κατά το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρακολούθηση 
των μαθημάτων και ακολουθεί η εξεταστική περίοδος 
με διάρκεια που καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενώ 

το δεύτερο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου είναι δεκα-
τρείς (13) εβδομάδες. Ανάμεσα στη λήξη του ακαδημαϊ-
κού εξαμήνου και την έναρξη της εξεταστικής περιόδου 
του Δ.Π.Μ.Σ. μεσολαβεί μία (1) εβδομάδα τυχόν αναπλή-
ρωσης μαθημάτων. Σε περίπτωση που αυτή η εβδομάδα 
δεν είναι αρκετή, ο χρόνος αναπλήρωσης παρατείνεται 
για μία ακόμα εβδομάδα.

Παράταση της κανονικής διάρκειας φοίτησης είναι δυ-
νατή για ένα (1) το πολύ εξάμηνο και δίνεται εφ΄ όσον 
ο ενδιαφερόμενος φοιτητής υποβάλλει επαρκώς αιτι-
ολογημένη αίτηση στη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.. Η παράταση 
σπουδών εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε, έπειτα από εισήγηση 
της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος περάτωσης των 
σπουδών ορίζεται στο διπλάσιο τέσσερα (4) εξάμηνα. 
Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρό-
νος περάτωσης των σπουδών δύναται να παραταθεί εκ 
νέου μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Τυχόν υπέρβαση του 
ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορίου ή της εγκεκριμένης 
από την Ε.Δ.Ε. παράτασης που έχει δοθεί χωρίς λήψη 
του Δ.Μ.Σ συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγεί-
ται, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., άδεια αναστολής της φοί-
τησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να 
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υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος 
αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη 
διάρκεια φοίτησης. Μετά τη λήξη αναστολής φοίτησης, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πα-
ρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και σεμινάρια κ.λπ. στα 
οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την ανα-
στολή της φοίτησής του.

Στο Δ. Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα συνεργαζόμενα τμήματα, Τ.Ε.Τ.Δ.Α. και Τ.Ε.Ζ.Π.Υ. 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτουν δι-
δάσκοντες (μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.) για τη διδασκαλία 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων και εργαστηρίων, την 
επίβλεψη των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 
καθώς και την υλικοτεχνική τους υποδομή (αίθουσες 
διδασκαλίας, εκπαιδευτικά εργαστήρια, πιλοτικές μονά-
δες επιστημονικά όργανα και λοιπό εξοπλισμό) για την 
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται από 
την καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές. Τα 
τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά στην αρχή 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις η καταβολή των τελών φοίτησης μπορεί να γίνει και 
σε περισσότερες δόσεις.

Άρθρο 10
Αιτιολόγηση επιβολής τέλους φοίτησης

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται 
από την καταβολή τελών φοίτησης, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Υ.Α. 4591 (ΦΕΚ 
2354/20.06.2018/Β΄), όπως αυτή ισχύει. Τα τέλη φοίτησης 
καταβάλλονται τμηματικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 
εξαμήνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η καταβολή των 
τελών φοίτησης μπορεί να γίνει και σε περισσότερες 
δόσεις.

Άρθρο 11
Δωρεάν φοίτηση-υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά 
προβλέπονται, οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ., των οποίων το 
ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, 
και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν 
υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις 
εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκα-
τό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 

εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε 
φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Η απαλλαγή 
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο 
Δ.Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδη-
μα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ΄ έτος το ποσό 
που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύνα-
μο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για την εφαρμογή της πα-
ρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήμα-
τα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά 
το χρόνο της επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί 
η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπο-
βάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κα-
τάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
λόγο μη επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτρο-
φία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί 
υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Άρθρο 12
Πρόγραμμα Σπουδών 

Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτη-
τές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακά-
τω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που 
προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επι-
λογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. 
ανέρχονται σε εξήντα (60). Το πρόγραμμα των μαθημά-
των διαμορφώνεται ως εξής:

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση 
επτά (7) υποχρεωτικών και ενός (1) μαθήματος επιλογής, 
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία συνολικά 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες Σύνολο ωρών διδασκαλίας

Υποχρεωτικά

Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 5 40

Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 6 48

Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Γάλακτος και Γαλα-
κτοκομικών Προϊόντων-Νομοθεσία 2 16
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Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος 4 32

Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων 4 32

Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων 2 16

Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις 
γαλακτοπαραγωγής 4 32

Επιλογής

Βιοστατιστική 3 24

Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και 
Επεξεργασίας Γάλακτος 3 24

Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων 3 24

Σύνολο Εξαμήνου 30 240

Β΄ εξάμηνο

Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες Πιστωτικές Μονάδες Σύνολο ωρών διδασκαλίας

Σεμινάρια 2 20

Εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις 3 40

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 25

Σύνολο Εξαμήνου 30 60

Γενικό Σύνολο 60 300

Στο Β΄ Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η παρακολού-
θηση Σεμιναρίων (2 ECTS), οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
(3 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Διπλωμα-
τικής εργασίας (25 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) ECTS. To πρόγραμμα των σεμιναρί-
ων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων καθορίζεται από 
την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, σεμινάρια και εκπαι-
δευτικές εκδρομές/επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Μέρος 
της διδασκαλίας των μαθημάτων που διδάσκονται από 
το τμήμα. Ε.Ζ.Π.Υ, το οποίο δεν ξεπερνά το 30% των συ-
νολικών ωρών διδασκαλίας, μπορεί να πραγματοποιείται 
μέσω οργανωμένης εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 
Σε περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων από το 
εξωτερικό οι διαλέξεις θα δίνονται στην Αγγλική γλώσσα. 
Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει 
στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 13
Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτη-
τών

Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα, η εκπόνηση και έγκριση (από 
εξεταστική επιτροπή) της Διπλωματικής εργασίας και η 
συγκέντρωση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων.

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από εξε-
ταστική διαδικασία καθοριζομένη από τον διδάσκοντα 
με τρόπο που ο ίδιος έχει ορίσει κατά την έναρξη των 
παραδόσεων. Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το δέκα 
(10). Η βάση για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση είναι 
το έξι (6) με κλίμακα 0-10.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο φορές στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στον Κανονισμό θεωρείται ότι δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστε-
ρα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. 
των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης προκύπτει από το βαθμό των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων και το βαθμό της Διπλωματικής εργασίας. 
Για τον υπολογισμό του, πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος 
όλων των μαθημάτων επί 2/3 και ο βαθμός της εργασίας 
επί 1/3.

Άρθρο 14
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωμα-
τικής εργασίας, ο προτεινόμενος Επιβλέπων και επισυνά-
πτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον 
Επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας,ένα από τα μέλη 
της οποίας είναι και ο Επιβλέπων.

Ο Επιβλέπων ή μέλος Εξεταστικής Επιτροπής που ορί-
ζεται από την Σ.Ε. είναι είτε (α) μέλος Δ.Ε.Π. των Τμημάτων 
Ε.Τ.Δ.Α και Ε.Ζ.Π.Υ είτε (β) μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ή ερευνητής βαθμίδας 
Α΄, Β΄ ή Γ΄ στον οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία μαθή-
ματος του Δ..Π.Μ.Σ. κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 
Επίσης, μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι και αφυπηρε-
τήσαντα λόγω ορίου ηλικίας μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων.

Στην τριμελή επιτροπή εξέτασης κι έγκρισης της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, πρόεδρος είναι ο Επι-
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βλέπων της διπλωματικής. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα 
με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος Αλλαγή 
θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι 
εφικτή με απόφαση της Ε.Δ.Ε μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Αντικατάσταση 
Επιβλέποντα ή μέλους της τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής είναι δυνατή μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τροποποίηση του θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας μπορεί να επέλθει ύστερα από απόφαση 
της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας δύναται να πραγματοποιηθεί στην αγγλική, κατόπιν 
συμφωνίας με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και έγκριση 
της Ε.Δ.Ε του ΔΠΜΣ.

Με την ολοκλήρωση συγγραφής της διπλωματικής 
εργασίας και κατόπιν έγκρισης του Επιβλέποντα Καθη-
γητή, πραγματοποιείται δημόσια εξέταση-παρουσίαση 
ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη, η Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικό έγκρισης και βαθμολόγησης της διατριβής, 
που προωθεί στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι Διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την 
εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον δι-
αδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Εάν εκκρεμεί μελ-
λοντική αξιοποίηση τους σε δημοσιεύσεις, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, κ.λπ., μία δημόσια ανακοινώσιμη έκδο-
ση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία διαφυλάττει τα 
στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας αναρτάται στο διαδι-
κτυακό τόπο της σχολής.

Για όλα τα περαιτέρω θέματα που μπορεί να προκύ-
ψουν σχετικά με την εκπόνηση της Διπλωματικής εργα-
σίας αρμόδια είναι η Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 15
Λόγοι και Διαδικασία Διαγραφής 

Για θέματα διαγραφών αποφαίνεται η Ε.Δ.Ε μετά από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ενδεικτικά, λόγοι 
διαγραφής μπορούν να είναι: η μη επαρκής πρόοδος του 
φοιτητή (μη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία), η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων 
όπως ορίζονται από τον παρόντα (π.χ. η μη αιτιολογη-
μένη υπέρβαση του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου 
φοίτησης), η αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού φοι-
τητή ή συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία (π.χ. λογοκλοπή).

Άρθρο 16
Ανάθεση διδασκαλίας/Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες θα προέρχονται από τα δύο Τμήμα-
τα που διοργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και από άλλα 
Τμήματα του Γ.Π.Α. Οι αναθέσεις διδασκαλίας ορίζονται 
από την Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. κατά την 
έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα 
με το άρθρο 36 του νόμου 4485/2017. Οι διδάσκοντες 
των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται σε ποσοστό 
άνω του 80% από τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα, 
μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
ή αφυπηρετήσαντα λόγω ορίου ηλικίας μέλη Δ.Ε.Π, ή 

επισκέπτες καθηγητές και διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α 112), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές 
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Άρθρο 17
Αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. 

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 44 του 
ν. 4485/2017., και τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται 
διεξοδικά στη Μελέτη σκοπιμότητας. Τα συνολικά απο-
τελέσματα της αξιολόγησης κάθε μαθήματος και διδά-
σκοντος είναι, στη συνέχεια, διαθέσιμα στη Σ.Ε. και Ε.Δ.Ε 
του Δ.Π.Μ.Σ., την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και τους Πρόεδρους των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 18
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Ύστερα από την ολοκλήρωση των σπουδών, την επι-
τυχή εξέταση, καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου 
των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολοκληρω-
μένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομι-
κών Προϊόντων».

Στο δίπλωμα αναγράφεται η τελική βαθμολογία ως 
εξής:

• Από 5 έως 6,49: Καλώς.
• Από 6,50 έως 8,49: Λίαν Καλώς
• Από 8,50 έως 10: Άριστα
Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται εφόσον ο φοιτητής έχει τελικό 

βαθμό τουλάχιστον 6,00. Ταυτόχρονα, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει για την λήψη του 
πτυχίου του ενενήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες.

Στην Ε.Δ.Ε. αναγιγνώσκεται το πρακτικό της επιτυχούς 
εξέτασης της Επιτροπής. Καθομολόγηση: Ο υποψήφιος 
καλείται να αναγνώσει την σχετική καθομολόγηση και 
ο παριστάμενος Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του αναγορεύει τον υποψήφιο και απονέμει τον σχετικό 
τίτλο. Το Δ.Μ.Σ. υπογράφεται από τον Πρύτανη, τους 
Προέδρους των δύο (2) Τμημάτων και σφραγίζεται με 
τη μεγάλη σφραγίδα του Ιδρύματος.

Παράρτημα διπλώματος: Στο παρόν Δ.Π.Μ.Σ. προβλέ-
πεται η χορήγηση παραρτήματος διπλώματος σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και τον εσωτερικό κανονισμό 
του πανεπιστημίου.

Άρθρο 19
Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων

1. Επιστήμη Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
(40 ΩΡΕΣ-5 ΠΜ)

Εισαγωγή. Μεταβλητότητα της σύστασης και δομικά 
στοιχεία του γάλακτος. Ανάπτυξη μικροοργανισμών στο 
νωπό γάλα και αντιμικροβιακοί παράγοντες. Χαρακτηρι-
στικά των πρωτεϊνικών συστατικών του γάλακτος και κα-
ζεϊνικά μικκύλια. Φυσικοχημικές ιδιότητες της λακτόζης 
και η τεχνολογική τους σημασία. Σύσταση και κατανομή 
των αλάτων του γάλακτος-Κολλοειδές φωσφορικό ασβέ-
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στιο. Χημική σύσταση, δομή και αλλοιώσεις του λίπους 
του γάλακτος. Δευτερεύοντα συστατικά του γάλακτος-
Φωσφολιπίδια-Βιταμίνες. Φυσικοχημικά χαρακτηρι-
στικά του γάλακτος. Ενδογενή ένζυμα του γάλακτος. 
Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών 
που απαντούν στο γάλα και τα προϊόντα του. Επίδραση 
θέρμανσης ψύξης στα χαρακτηριστικά του γάλακτος-
Θερμική καταστροφή των μικροοργανισμών-Ψυχρότρο-
φα βακτήρια. Παθογόνοι και αλλοιογόνοι μικροοργα-
νισμοί. Εργαστηριακές Ασκήσεις: Χαρακτηρισμός του 
πρωτεϊνικού κλάσματος και του ανόργανου κλάσματος 
διαφορετικών ειδών γάλακτος. Ικανότητα οξίνισης και 
παραγωγής βακτηριοσινών οξυγαλακτικών βακτηρίων 
σε διαφορετικά είδη γάλακτος.

2. Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊό-
ντων (48 ΩΡΕΣ-6 ΠΜ)

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ελλάδα και στον 
κόσμο. Σχεδιασμός και εξοπλισμός για τη λειτουργία 
εργοστασίου παραγωγής προϊόντων γάλακτος. Συλλο-
γή, μεταφορά και συντήρηση του γάλακτος. Τεχνολο-
γίες παρασκευής πόσιμου γάλακτος διαφόρων τύπων. 
Κρέμα, βούτυρο. Παγωτό. Πρώτες ύλες εργοστασίου 
παραγωγής τυριών. Τεχνολογία παρασκευής διαφορετι-
κών κατηγοριών τυριών. Αποδόσεις. Πήξη του γάλακτος 
και βιοχημεία της ωρίμανσης των τυριών. Τεχνολογίες 
παρασκευής ζυμωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Αξιοποίηση του τυρογάλακτος. Εφαρμογή τεχνολογίας 
μεμβρανών στον τομέα της Γαλακτοκομίας. Εργαστηρι-
ακές Ασκήσεις: Δείκτες θέρμανσης. Παρασκευή κρέμας 
και βουτύρου. Μέτρηση Πηκτικής δύναμης-Ρεολογικές 
ιδιότητες πήγματος. Παρασκευή γιαούρτης. Παρασκευή 
διαφορετικών κατηγοριών τυριών. Μικροδιήθηση γά-
λακτος.

3. Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Γάλακτος και Γα-
λακτοκομικών Προϊόντων-Νομοθεσία (16 ΩΡΕΣ-2 ΠΜ)

Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το γάλα και τα 
προϊόντα του. Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης. ISO 
Standards. Ιχνηλασιμότητα. Βιολογικά Προϊόντα. ΠΟΠ. 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και αρχές διαχεί-
ρισης ποιότητας στη γαλακτοβιομηχανία. Έλεγχος της 
αυθεντικότητας του γάλακτος και των προϊόντων του. 
Ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος σε τυριά που παρα-
σκευάζονται από πρόβειο, κατσικίσιο ή μείγματα τους.

4. Εκτροφή Ζώων και Παραγωγή Γάλακτος (32 ΩΡΕΣ-4 
ΠΜ)

Προγραμματισμός Γενετικής Βελτίωσης για παραγωγή 
ποιοτικού γάλακτος. Φυλές Γαλακτοπαραγωγικών ζώων. 
Αμελκτικά συγκροτήματα. Αύξηση και εξέλιξη του μα-
στού μέχρι λειτουργικής ετοιμότητας (ανάπτυξη) Παλιν-
δρόμηση μαστού. Μηχανισμοί σύνθεσης και έκκρισης 
συστατικών του γάλακτος. Μηχανισμοί γαλακτογένεσης 
και διατήρησης της γαλακτοπαραγωγής.

Αποθήκευση του γάλακτος-Αντανακλαστικό καθόδου 
του γάλακτος. Μεταβολικές προσαρμογές στη λειτουρ-
γία του μαστού. Παράγοντες που επηρεάζουν τη γαλα-
κτοπαραγωγή. Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα 
στη διαχείριση των γαλακτοπαραγωγών μηρυκαστικών. 
Διαχειριστικές τακτικές-Συμπεριφορά γαλακτοπαραγω-
γών ζώων. Ηθολογία άμελξης. Παραγωγικά συστήματα 

στη ζωική παραγωγή και παράγοντες διαμόρφωσης αυ-
τών. Παραγωγικά συστήματα στην εκτροφή μικρών και 
μεγάλων μηρυκαστικών.

5. Διατροφή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων (32 ΩΡΕΣ-4 
ΠΜ)

Σύνθεση γάλακτος στο μαστό των μηρυκαστικών. 
Διαμόρφωση αναγκών γαλακτοπαραγωγών ζώων. Επί-
δραση της διατροφής στην ποσότητα και χημική σύστα-
ση του γάλακτος. Επίδραση της διατροφής στο προφίλ 
των λιπαρών οξέων του γάλακτος. Τρόποι βελτίωσης 
της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης θρεπτικών 
συστατικών του σιτηρεσίου (ενέργεια, πρωτεΐνη). Μετα-
βολικές νόσοι γαλακτοπαραγωγών ζώων. Εναλλακτικά 
συστήματα διατροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. 
Εναλλακτικά συστήματα διατροφής γαλακτοπαραγωγών 
αιγοπροβάτων. Βοσκότοποι-τεχνητοί λειμώνες-επιβλαβή 
φυτά. Αντιδιαιτητικοί παράγοντες ζωοτροφών (μυκοτο-
ξίνες). Βιολογική παραγωγή γάλακτος. Βιοτεχνολογικές 
εφαρμογές στα γαλακτοπαραγωγά ζώα. Εργαστηριακές 
Ασκήσεις: Χημική ανάλυση ζωοτροφών. Ποιοτική αξιο-
λόγηση ζωοτροφών.

6. Φυσιολογία και Υγιεινή Γαλακτοπαραγωγών Ζώων 
(16 ΩΡΕΣ-2 ΠΜ)

Μακροσκοπική Ανατομική του μαστού των γαλακτο-
παραγωγών ζώων. Λεπτή υφή και λειτουργία του μα-
στού. Φυσιολογία αναπαραγωγής-γαλακτοπαραγωγής 
Αγελάδων. Φυσιολογία αναπαραγωγής-γαλακτοπαρα-
γωγής αιγών-προβάτων, Ρύθμιση της αναπαραγωγικής 
περιόδου. Ορμονικός έλεγχος γαλακτοπαραγωγής-Διά-
γνωση εγκυμοσύνης. Μέθοδοι συγχρονισμού οίστρων 
στα πρόβατα. Ανοσολογία μαστού. Βιοτεχνολογία-Διαγο-
νιδιακά ζώα, μαστός ως βιοαντιδραστήρας. Βακτηριακές 
μαστίτιδες. Παράσιτα που επηρεάζουν την γαλακτοπα-
ραγωγή. Ιογενή νοσήματα-γαλακτοπαραγωγή (Αφθώ-
δης, καταρροϊκός πυρετός κ.λπ.). Υγιεινή μαστού-Χωλό-
τητες-Ευζωία. HACCP σε επίπεδο εκτροφής σε θέματα 
υγείας-Γαλακτοπαραγωγή.

7. Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις 
γαλακτοπαραγωγής (32 ΩΡΕΣ-4 ΠΜ)

Συντελεστές παραγωγής, Δαπάνες Παραγωγής, Κό-
στος Παραγωγής, Οικονομικά αποτελέσματα γεωργικής 
δραστηριότητας. Η οικονομική σημασία του γαλακτο-
κομικού τομέα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη γεωργία, τα τρόφιμα και την 
ύπαιθρο. Πολιτική τιμών και αγορών, μέτρα πολιτικής 
και στρέβλωση του εμπορίου. Κοινή οργάνωση της αγο-
ράς για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και αναθεωρήσεις. 
Τα σύγχρονα διεθνή προβλήματα και η κρίση του γα-
λακτοκομικού τομέα. Διαφάνεια αγοράς και ανταγωνι-
σμός. Στρατηγική επιχειρήσεων (ανάλυση εξωτερικού 
περιβάλλοντος-PEST-DG, 5 Δυνάμεις). Εισαγωγή στο 
Marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (τυπο-
ποίηση, τιμολόγηση, προώθηση, διανομές). Διοίκηση 
εφοδιαστικής αλυσίδας γάλακτος (καθετοποίηση, συ-
ντονισμός, ιχνηλασιμότητα). Οικονομικά εφοδιαστικής 
Αλυσίδας και Οργάνωση της Αγοράς (Οικονομικά Κό-
στους Συναλλαγής, Θεωρία Συμβολαίων και Συμβολαϊκή 
Γεωργία, Αποτυχία Αγοράς, Μονοπώλιο-Ολιγοπώλιο). 
Ισολογισμός επιχείρησης και ανάλυση αριθμοδεικτών.
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1. Βιοστατιστική (24 ΩΡΕΣ-3 ΠΜ)
Μεθοδολογία, σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων. 

Κριτική ανασκόπηση βασικών αρχών Βιοστατιστικής 
(Περιγραφική παρουσίαση κατανομής δεδομένων, δια-
στήματα εμπιστοσύνης, στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων, 
στατιστικός έλεγχος Χ2). Ανάλυση διακύμανσης με έναν 
ή περισσότερους παράγοντες, έλεγχοι πολλαπλών συ-
γκρίσεων. Έλεγχοι κανονικότητας ενός πληθυσμού και 
ισότητας διακυμάνσεων. Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Απλή 
γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση. Πολλαπλή πα-
λινδρόμηση και συσχέτιση. Πολυμεταβλητή στατιστική 
ανάλυση (Ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA), διαχω-
ριστική ανάλυση, ανάλυση συστάδων). Στατιστική ανά-
λυση δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

2. Διαχείριση Αποβλήτων Μονάδων Παραγωγής και 
Επεξεργασίας Γάλακτος (24 ΩΡΕΣ-3ΠΜ)

Αρχές της διαχείρισης συστημάτων προστασίας του 
περιβάλλοντος από απόβλητα της κτηνοτροφικής και 
βιομηχανικής εκμετάλλευσης. Χειρισμός της κόπρου, 
των ούρων των υπολειμμάτων τροφής και στρωμνής, με 
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και της χρή-
σης του για λίπανση και βελτίωση των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων. Βιολογικός καθαρισμός και τεχνική επεξεργα-
σία αραιωμένων υγρών αποβλήτων. Μεταβολικές πηγές 
ρύπανσης του περιβάλλοντος και τεχνικές ελέγχου τους. 
Ορισμός των αποβλήτων και γενικές πηγές αποβλήτων 
στη βιομηχανία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊό-
ντων. Βιοτεχνολογικές μέθοδοι επεξεργασίας του ορού 
του τυρογάλακτος και άλλων αποβλήτων (παραγωγή 
μικροβιακής πρωτεΐνης (SCP), παραγωγή γαλακτικού 
οξέος και αλκοολούχων ποτών ή αλκοόλης, παραγωγή 
άλλων οργανικών οξέων, παραγωγή μικροβιακού λίπους 
και βιοκαυσίμων. Τεχνικές επεξεργασίας των αποβλή-
των της γαλακτοβιομηχανίας με σκοπό τη μείωση των 
ρυπογόνων και την ανάκτηση χρήσιμων συστατικών 
(φυγοκέντρηση, διαχωρισμός με μεμβράνες, θερμικές 
κατεργασίες, κρυστάλλωση λακτόζης, χρησιμοποίηση 
για διατροφή των ζώων, λίπανση-βελτίωση εδαφών 

κ.λπ.). Μελέτη εγκατάστασης γραμμών επεξεργασίας 
αποβλήτων της γαλακτοβιομηχανίας Οικονομοτεχνική 
μελέτη. Μέθοδοι μετρήσεων του ρυπαντικού φορτίου 
και άλλων χαρακτηριστικών των αποβλήτων της βιο-
μηχανίας γάλακτος.

3. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας Τροφίμων (24 ΩΡΕΣ-3 ΠΜ)
Βακτηριοσίνες οξυγαλακτικών βακτηρίων: δομή, βι-

οσύνθεση, τρόπος δράσης, εφαρμογές. Εξωπολυσακ-
χαρίτες οξυγαλακτικών βακτηρίων: δομή, βιοσύνθεση, 
τρόπος δράσης, εφαρμογές. Φυσιολογία και προσαρμο-
γή οξυγαλακτικών βακτηρίων κάτω από συνθήκες κα-
ταπόνησης. Εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής στη μελέτη 
οξυγαλακτικών βακτηρίων (μεταβολομική, πρωτεομική, 
γονιδιωματική, μεταγονιδιωματική, βιοπληροφορική).

Άρθρο 20
Τροποποιήσεις Κανονισμού

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπορούν να 
τροποποιούνται, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, με 
απόφαση των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Άρθρο 21
Ρύθμιση Άλλων Θεμάτων

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τον Κανονι-
σμό Μεταπτυχιακών Σπουδών επιλαμβάνεται η Ε.Δ.Ε 
του Δ.Π.Μ.Σ.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας του ΓΠΑ και από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ  
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*02043580110180012*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

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

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2018-10-02T10:09:53+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




