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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

 

 

               Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους 

της ελληνικής αμπελουργίας αλλά και γενικά της γεωργικής παραγωγής. Διακρίνεται 

από την ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τις επιστήμες της 

αμπελουργίας και της οινολογίας και έχει ως στόχο την μελέτη και επίλυση των 

προβλημάτων που αναφύονται από την επιλογή της θέσης του αμπελώνα, της 

κατάλληλης ποικιλίας οινοποιίας και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος και της 

καλλιεργητικής τεχνικής έως την εφαρμογή ορθών βιομηχανικών πρακτικών στην 

οινοποίηση για την παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων, οίνων και αποσταγμάτων 

υψηλής ποιότητας.  

                Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία η διεπιστημονική προσέγγιση του 

αμπελο-οινικού τομέα, τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε η εξειδίκευση του 

νέου επιστήμονα να καλύπτει κατά το πλέον αποτελεσματικό τρόπο όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα, όπως αναλύονται στο παρατιθέμενο πρόγραμμα σπουδών. Συνέπεια 

αυτής της θεώρησης αποτέλεσε η ίδρυση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αμπελουργία-Οινολογία», 

στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τη συνεργασία των Τμημάτων Φυτικής 

Παραγωγής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που διακονούν τις επιστήμες της 

πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής στο ευρύτερο πλαίσιο των Γεωπονικών 

Επιστημών.   

                Βασική επιδίωξη του Προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία ειδικών 

επιστημόνων στην Αμπελουργία και την Οινολογία που θα καλύψουν τις ανάγκες του 

ραγδαία εξελισσόμενου ελληνικού αμπελο-οινικού τομέα.    

                Το Επιστημονικό Προσωπικό των Εργαστηρίων των δύο Τμημάτων που 

ίδρυσαν το ΔΠΜΣ «Αμπελουργία-Οινολογία» σε συνδυασμό με την μακρά ερευνητική 

παράδοση και τις υποδομές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εγγυώνται την 

επίτευξη των υψηλών στόχων του προγράμματος. 

 
 

Ο  Διευθυντής 
 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 

Καθ. Ελ. Δροσινός 
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1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου 

και του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 

2. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και 

συμπληρώνουν  το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, και 

ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά 

είτε παρέχονται γι’ αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το νόμο, είτε ρυθμίζονται με 

αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων λειτουργίας του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος. 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ- ΣΚΟΠΟΣ 
 

      Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αμπελουργία – 

Οινολογία» ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των:  

 Ν. 2083/92 Φ.Ε.Κ. 159/21.9.92 τ. Α΄, άρθρα 10-14. 23 και 28, όπως 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των νόμων :   

 Ν. 2327/95 (τροποποιητικός), Φ.Ε.Κ. 156/31.7.95 τ. Α΄ 

 Ν. 2413/96 (τροποποιητικός), Φ.Ε.Κ. 124/17.6.96 τ. Α΄    

 Ν. 2454/97 (τροποποιητικός) Φ.Ε.Κ. 7/30.1. 97 τ. Α΄ 

 Την Υπουργική Απόφαση Β1/99235, Φ.Ε.Κ. 1299/8.10.2002 τ.Β΄. 

 Την Υπουργική Απόφαση Β7/18450, Φ.Ε.Κ. 773/17.6.2003 τ.Β΄. 

 Την Υπουργική Απόφαση Β7/52253, Φ.Ε.Κ. 1375/3.8.2007 τ.Β΄. 

 Ν. 3685/2008, Φ.Ε.Κ. 148/16.7.2008 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

«Αμπελουργία – Οινολογία» 
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 Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195/06.09.2011 

 Την Υπουργική Απόφαση Β7/24857, Φ.Ε.Κ. 509/06.03.2013 τ.Β΄ 

 

      Οργανώνεται από τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη διοικητική 

υποστήριξη αναλαμβάνει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. 

  Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση 

επιστημόνων στην Αμπελουργία και την Οινολογία, που αναφέρεται στην παραγωγή 

των αμπελουργικών προϊόντων, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων 

αμπελο-οινικής προέλευσης. 

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι : 

α.  Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον Άμπελο-οινικό Τομέα, 

β.  Η ανάπτυξη της έρευνας στην Αμπελουργία και Οινολογία, 

γ. Η  δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν 

υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα 

του ΔΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας 

προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
 

 Το ΔΠΜΣ  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  Ειδίκευσης  (ΜΔΕ)  με τίτλο 

«Αμπελουργία – Οινολογία» στις εξής κατευθύνσεις:  

I. Αμπελουργία 

II. Οινολογία 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 

 
Αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης  των 

συνεργαζόμενων τμημάτων και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η Ειδική 

Διατμηματική Επιτροπή είναι αρμόδια για:  

1. Την έγκριση προτάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών κατόπιν εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής 

2. Τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών  

3. Την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων 

4. Τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων 

μεταπτυχιακών φοιτητών 
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5. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις του Νόμου ή του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

Συντονιστική Επιτροπή 

 
Αποτελείται από τρία μέλη ΔΕΠ, δύο από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων και ένα από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, από αυτά που έχουν αναλάβει 

μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από την 

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος. 

 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
 

α. Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής (κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους) και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) και για τις 

δύο κατευθύνσεις. 

 
β. Κατηγορίες πτυχιούχων 
 
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 

τμημάτων Γεωπονίας, Χημείας και άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν τύχει 

αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως και Πτυχιούχοι αντιστοίχων 

Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3685 / 2008. 

Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. όμως υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά 

μαθήματα που θα ορίσει η Γ.Σ. της Ε.ΔΕ.  

 

Αίτηση μπορούν ακόμη να υποβάλλουν και όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις 

προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Στην 

περίπτωση αυτή, θα πρέπει κατά το χρόνο της επιλογής υποψηφίων να προσκομίσουν 

βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία. 

 
γ.  Διαδικασία επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ. - Δικαιολογητικά  
 
Η διαδικασία αρχίζει με τη δημοσίευση ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο με την οποία 
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προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές.  

Ειδικότερα, η ανακοίνωση περιλαμβάνει: 

 Τη γενική περιγραφή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(επιστημονικό περιεχόμενο, διάρκεια, κλπ.). 

 Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. 

 Τις πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τις 

ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης κατανόησης αγγλικού κειμένου αμπελο-

οινονικού περιεχομένου και των συνεντεύξεων με την Συντονιστική Επιτροπή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

 Τα απαιτούμενα προσόντα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των υποψηφίων. 

 Την υποχρέωση παροχής επικουρικού έργου εκ μέρους των μεταπτυχιακών 

φοιτητών. 

 Κάθε άλλη πληροφορία που η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή θα κρίνει αναγκαία. 

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση για την αποδοχή τους από το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία συνοδεύεται από: 

1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του 

υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 

συνυποβάλλεται πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, μαζί με τον τίτλο και τη βαθμολογία 

της πτυχιακής μελέτης. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν έχουν ολοκληρώσει 

τις σπουδές τους, περιλαμβάνονται τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει και 

τα μαθήματα που υπολείπονται.  

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

4. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από Καθηγητές Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ή Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής. 

5. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας 

για τους αλλοδαπούς ή εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από την Σ.Ε. του 

Δ.Π.Μ.Σ.. Μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής είναι δυνατό 

να περιλαμβάνεται και μία δεύτερη γλώσσα κατά προτίμηση η Γαλλική, η Γερμανική 

και η Ιταλική. 

6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

7. Βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ. 

8. Πιστοποιητικά ή διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών που ο υποψήφιος κατέχει. 
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9. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, αν υπάρχουν. 

10. Δήλωση αποδοχής υποχρέωσης για παροχή επικουρικού έργου. 

 

Απολύτως απαραίτητα θεωρούνται τα πρώτα επτά δικαιολογητικά. 

 
γ.  Επιλογή 
 
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, μετά από 

εισήγηση της Σ.Ε. του Τμήματος, με βάση τον Ν. 2083/92 (παρ. 2α του άρθρου 12), τον 

Ν. 2327/95 (παρ. 1α του άρθρου 16) και τον Ν. 2916/2001 (παρ.12 του άρθρου 5).  

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να διαγωνιστούν στη γνώση αγγλικής γλώσσας με την 

εξέταση στην κατανόηση κειμένου αμπελο-οινικού περιεχομένου.   

 

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται: 

 Ο γενικός βαθμός του πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι  τουλάχιστον 6 σε 

κλίμακα 0-10. 

 Η βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών. 

 Η βαθμολογία της εξέτασης στην κατανόηση αγγλικού κειμένου αμπελο-οινικού 

περιεχομένου 

 Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή 

γερμανική, όπως πιστοποιείται από επίσημους τίτλους σπουδών ή μετά από 

εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Εξαιρούνται 

οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων.  

 Το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής μελέτης.  

 Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή 

ανακοινώσεις.  

 Οι δύο συστατικές επιστολές. 

 Προσωπική συνέντευξη από τη Σ.Ε. 

 

Από τις διατάξεις αυτές δεν εξαιρούνται όσοι έχουν προηγουμένως υποβληθεί 

επιτυχώς στις εξεταστικές δοκιμασίες του Ι.Κ.Υ. 

 

Οι αλλοδαποί απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων επιλέγονται με τα παραπάνω 

κριτήρια. 
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Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την 

έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ.. Οι επιτυχόντες εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων οφείλουν να δηλώσουν εάν αποδέχονται την επιλογή τους. 

 

Η εγγραφή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προϋποθέτει την 

ύπαρξη του αναγκαίου επιστημονικού υπόβαθρου, που περιέχει ένα σύνολο 

προαπαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία καλύπτουν το ευρύτερο 

επιστημονικό αντικείμενο των Τμημάτων που χορηγούν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης. Το αναγκαίο αυτό επιστημονικό υπόβαθρο αποδεικνύεται είτε με αναλυτική 

βαθμολογία προηγούμενων σπουδών και υπομνήματα σταδιοδρομίας του 

μεταπτυχιακού φοιτητή, είτε με προεγγραφή του για παρακολούθηση και επιτυχή 

εξέταση σε μαθήματα του πενταετούς κύκλου σπουδών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου που καθορίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.  

 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

Η διάρκεια σπουδών για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Υπέρβαση του ανωτέρω μεγίστου χρόνου, χωρίς 

λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου, μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή του φοιτητή μετά 

από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Γ.Σ. της 

Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. 

Σε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης, χορηγείται στο μεταπτυχιακό φοιτητή, 

εφόσον το επιθυμεί, πιστοποιητικό της επίδοσής του μέχρι το εξάμηνο μεταπτυχιακών 

σπουδών που περάτωσε. 

Κάθε εξάμηνο διαρκεί 13 διδακτικές εβδομάδες. Οι εξετάσεις των μαθημάτων 

πραγματοποιούνται  μετά το πέρας κάθε εξαμήνου.  

Κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους προβλέπονται εντατικά σεμινάρια, σε 

αντικείμενα Αμπελουργίας-Οινολογίας. Επίσης, προβλέπονται επισκέψεις ενημέρωσης 

σε αμπελώνες και οινοποιεία της Ελλάδας.  

Το τρίτο εξάμηνο θα αφιερώνεται στην πρακτική εξάσκηση διάρκειας δύο μηνών σε 

αμπελώνες ή οινοποιεία και στην εκπόνηση και σύνταξη της Μεταπτυχιακής 

Ερευνητικής Εργασίας.  
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Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, σε έκτακτες περιπτώσεις να 

μεταβάλλει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων. 

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 

Ερευνητικής Εργασίας κατά τρεις μήνες κατόπιν αιτήσεως του φοιτητή και έγκρισης της 

Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Επίσης, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετά από 

αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή και εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και για πλήρως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της φοίτησης του 

φοιτητή. Για τη διάρκεια της αναστολής αποφασίζει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και 

ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στη διάρκεια των σπουδών.  

    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 
Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς του 

αμπελο-οινικού τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3685/2008. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη 

πρακτική άσκηση σε αμπελώνες ή σε οινοποιία ή σε εργαστήρια . 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 

του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90).  

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:  

Ι. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι ( μαθημάτων) και των 

Σεμιναρίων (συνολικά 30 Π.Μ.). Από τα κατωτέρω μαθήματα η Συντονιστική Επιτροπή 

επιλέγει για τον υποψήφιο ανάλογα με τις προπτυχιακές του σπουδές.  

Μαθήματα ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS)  

Ειδική Αμπελουργία Ι 5 

Ειδική Αμπελουργία ΙΙ 5 

Τεχνολογία οίνου Ι – Καινοτομίες στην 

Παραγωγή Οίνων 5 

Χημεία-Ανάλυση Γλεύκους και Οίνου 5 

Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας Ι 5 
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Σεμινάρια  2 

Εναλλακτικές Μέθοδοι Καλλιέργειας 

Αμπέλου 3 

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων 3 

Ιστορία της Αμπέλου και του Οίνου 3 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι ( μαθημάτων) και των 

Σεμιναρίων (συνολικά 30 Π.Μ.). Από τα κατωτέρω μαθήματα η Συντονιστική Επιτροπή 

επιλέγει για τον υποψήφιο ανάλογα με τις προπτυχιακές του σπουδές.  

Μαθήματα ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 
 

Αμπελογραφία 5 

Ειδικά θέματα Αμπελουργίας ΙΙ 5 

Τεχνολογία οίνου ΙΙ  - (Μεταζυμωτικές 

κατεργασίες - Εμφιάλωση) 5 

Διαχείριση Αμπελο-οινικών 

Εκμεταλλεύσεων 5 

Γευσιγνωσία Οίνων 5 

Σεμινάρια 2 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

Αμπελοπάθεια 3 

Νομοθεσία Αμπελο-οινικής Παραγωγής και 

Εμπορία Οίνου 3 

Ενόργανη Ανάλυση 3 

 

IΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι ( μαθημάτων) και των 

Σεμιναρίων (συνολικά 30 Π.Μ.). Από τα κατωτέρω μαθήματα η Συντονιστική Επιτροπή 

επιλέγει για τον υποψήφιο ανάλογα με τις προπτυχιακές του σπουδές.  
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Μαθήματα ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

Χημεία-Ανάλυση γλεύκους και οίνου 5 

Μικροβιολογία Οίνου  - Τεχνολογία 

Ζυμώσεων  
5 

Τεχνολογία Οίνου Ι - Καινοτομίες στην 

Παραγωγή Οίνων 
5 

Ειδική Αμπελουργία Ι 5 

Ειδική Αμπελουργία ΙΙ 5 

Σεμινάρια 2 

Εναλλακτικές Μέθοδοι Καλλιέργειας 

Αμπέλου 

3 

Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων  3 

Ιστορία της Αμπέλου και του Οίνου 3 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση έξι ( μαθημάτων) και των 

Σεμιναρίων (συνολικά 30 Π.Μ.). Από τα κατωτέρω μαθήματα η Συντονιστική Επιτροπή 

επιλέγει για τον υποψήφιο ανάλογα με τις προπτυχιακές του σπουδές.  

Μαθήματα ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

Τεχνολογία Οίνου ΙΙ - Μεταζυμωτικές 

κατεργασίες  –Εμφιάλωση) 
6 

Αποστάγματα 5 

Διαχείριση Άμπελο-οινικών 

Εκμεταλλεύσεων 
4 

Αμπελογραφία 5 

Γευσιγνωσία Οίνων  5 

Σεμινάρια 2 

Παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας 

από παραπροϊόντα οινοποιίας 
3 

Ενόργανη Ανάλυση 3 

Νομοθεσία Αμπελο-οινικής Παραγωγής και 

Εμπορία Οίνου  3 
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Στο Γ΄ εξάμηνο θα πραγματοποιούνται Σεμινάρια, η Πρακτική εξάσκηση και η 

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη. 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

 (ECTS) 

 

Πρακτική εξάσκηση 8 

Σεμινάρια 2 

Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη 20 

 

Σε αμφότερες τις κατευθύνσεις και σε κάθε εξάμηνο σπουδών εντάσσεται η 

πραγματοποίηση κύκλου διαλέξεων (Σεμινάρια) το οποία είναι υποχρεωτικά για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θα λαμβάνουν δύο (2) πιστωτικές ομάδες ανά 

εξάμηνο σπουδών. Για κάθε κύκλο διαλέξεων θα ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως 

υπεύθυνος για την διοργάνωση και θα εισηγείται τους προτεινόμενους ομιλητές και τα 

θέματα στην ΕΔΕ για την έγκρισή τους. 

Ο αριθμός των Πιστωτικών Μονάδων για να απονεμηθεί στο μεταπτυχιακό φοιτητή ο 

τίτλος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδικευσης είναι 90 και για τις δύο κατευθύνσεις.  

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 

όλα τα μαθήματα του προγράμματός τους. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 

διενεργούνται εξετάσεις σε κάθε διδαχθέν μάθημα. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη 

που βαθμολογείται με βαθμό τουλάχιστον έξι (6.0) με άριστα το δέκα (10,0). Ο τελικός 

βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από εξεταστική διαδικασία (70% από το μάθημα 

και 30% από το εργαστήριο) καθοριζομένη από τον διδάσκοντα, καθώς και από 

αξιολόγηση άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. σεμινάρια, εργασίες, εκδρομές επισκέψεις σε 

εργοστάσια, κλπ.) που συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω μάθημα και για τις οποίες η 

συμμετοχή είναι υποχρεωτική. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε αριθμό μαθημάτων έως και δύο ανά περίοδο, οι 

φοιτητές υποχρεούνται να επανεξεταστούν στα ίδια μαθήματα κατά την επόμενη 

εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας  έστω και σε ένα από αυτά 

διαγράφονται από το Δ.Π.Μ.Σ.. Επίσης διαγράφονται φοιτητές που αποτυγχάνουν σε 
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περισσότερα των δύο μαθημάτων σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οριακές περιπτώσεις 

εξετάζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.  

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Σ.Ε. μπορεί να 

απαλλάξει κάποιο φοιτητή από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση 

μαθημάτων, εάν αυτός έχει πιστοποιητικό επαρκούς παρακολούθησης αυτών, σε 

αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (Ε.Κ.) 

 
Μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 

ορίζει ανά φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή ή Αναπλ. Καθηγητή ή 

Επίκ. Καθηγητή ως Επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος συνεργάζεται με τον 

μεταπτυχιακό φοιτητή για την επιλογή του θέματος της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής 

Εργασίας. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερους από 4 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 Σκοπός: Η Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη αποτελεί προσπάθεια επιστημονικής 

αυτενέργειας του μεταπτυχιακού φοιτητή και αποβλέπει στο να αποκτήσει την εμπειρία 

μιας πλήρους ερευνητικής εργασίας τόσο σ’ ότι αφορά το πειραματικό μέρος όσο και 

στη σύνταξη και παρουσίασή της, σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η εξέταση της ΜΕΜ πέραν του εξειδικευμένου πεδίου στο οποίο θα εκπονηθεί, θα 

περιλαμβάνει και γενικές γνώσεις που θα την υποστηρίζουν. π.χ. η Μελέτη επίδρασης 

χειρισμού  της αμπέλου στην ποιότητα του οίνου απαιτεί τη γνώση του χειρισμού στον 

πρωτογενή τομέα και να μη περιορίζεται μόνο στο οινολογικό σκέλος. 

Η Μ.Ε.Μ. μπορεί να αναφέρεται σε Ερευνητική Εργασία ή συνθετική, που διεξάγεται 

από το φοιτητή μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του Δ.Π.Μ.Σ. ή 

άλλων ερευνητικών Ιδρυμάτων της Χώρας, μετά από απόφαση της Γ.Σ του Δ.Π.Μ.Σ.. 

 Διαδικασία Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Εργασίας: Λίγο πριν το 

τέλος του 2ου εξαμήνου σπουδών, σε κοινή συζήτηση Καθηγητών και φοιτητών, 

αναπτύσσονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ. Για τον καθορισμό του 

θέματος της Μ.Ε.Μ. ο φοιτητής απευθύνεται στη συνέχεια, σ’ εκείνο το μέλος ΔΕΠ του 

οποίου οι ερευνητικές δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο του ενδιαφέροντός του. Ο 

Επιβλέπων Καθηγητής (Ε.Κ.), μετά τον καθορισμό του θέματος της εργασίας, προτείνει 



 14 

την τριμελή συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή του Φοιτητή. Ο Ε.Κ. είναι μέλος 

ΔΕΠ και ανήκει στο Τμήμα και στο Εργαστήριο στο οποίο εκπονείται η μελέτη, ενώ η 

τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο μέλη της ΔΕΠ 

των δύο τμημάτων ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄, Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 

επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Δεν είναι 

δυνατόν να ορισθεί Επιβλέπων ο ίδιος Καθηγητής για περισσότερους από 4 φοιτητές. 

Η όλη διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών μελετών εγκρίνεται από την Ειδική Διατμηματική 

Επιτροπή και τα εγκριθέντα θέματα μαζί με τα αντίστοιχα ονόματα των φοιτητών και τα 

ονόματα των τριμελών επιτροπών, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος.  

Προϋπόθεση για την ανάθεση μελέτης αποτελεί ο φοιτητής να έχει επιτυχώς εξεταστεί 

σε όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. 

 Συγγραφή Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης 

Α. Η Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη θα πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη χαρτόδετη 

τύπου βιβλίου (όχι σπιράλ). 

Στο εξώφυλλο και 1ο εσώφυλλο (σελίδα τίτλου) θα πρέπει να αναγράφονται τα 

στοιχεία: 

i. Ονομασία του Πανεπιστημίου 

ii. Ονομασία του Τμήματος & Εργαστηρίου 

iii. Ονομασία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (μεταπτυχιακές εργασίες) 

iv. Τύπος εργασίας (μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή) 

v. Τίτλος εργασίας 

vi. Όνομα, πατρώνυμο (αρχικό γράμμα) και επώνυμο φοιτητή 

vii. Τόπος ολοκλήρωσης μελέτης (ΑΘΗΝΑ) 

viii. Έτος ολοκλήρωσης μελέτης 

ix. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα καθηγητή 

Β. Στο 2ο εσώφυλλο (σελίδα έγκρισης) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία: 

i. Τύπος μελέτης (μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή) 

ii. Τίτλος μελέτης 

iii. Όνομα, πατρώνυμο (αρχικό γράμμα) και επώνυμο φοιτητή 

iv. Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος καθηγητή ή καθηγητών 
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v. Ονοματεπώνυμα μελών εξεταστικής επιτροπής (μεταπτυχιακές μελέτες) 

vi. Ονοματεπώνυμα μελών τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής (διδακτορικές διατριβές) 

Γ. Περίληψη 

Μετά το 2ο εσώφυλλο θα πρέπει να ακολουθούν δύο σελίδες. Η πρώτη με την 

περίληψη της μελέτης στην ελληνική γλώσσα και η δεύτερη με την περίληψη και τον 

τίτλο της μελέτης στην αγγλική. Η περίληψη περιλαμβάνει τον σκοπό-αντικείμενο της 

μελέτης, τη μεθοδολογία, τα κύρια βήματα που ακολουθήθηκαν και τέλος τα κύρια 

αποτελέσματα. Μετά το τέλος της περίληψης θα δηλώνεται η επιστημονική περιοχή της 

μελέτης και κάποιες λέξεις κλειδιά (ελληνικά και αγγλικά αντίστοιχα) που θα 

περιγράφουν το θέμα της μελέτης. 

 Εξέταση και Βαθμολόγηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης:  

Η εξέταση της Μ.Ε.Μ. γίνεται μετά την επιτυχή εκπλήρωση όλων των εξεταστικών 

υποχρεώσεων του φοιτητή.  

Η ανάπτυξη και υποστήριξη της Μ.Ε.Μ. γίνεται από το φοιτητή σε ανοικτό ακροατήριο 

και η εξέταση πραγματοποιείται από την Τριμελή  Εξεταστική Επιτροπή. Η 

βαθμολόγηση της Μ.Ε.Ε. γίνεται με την κλίμακα 0-10 με προβιβάσιμο βαθμό ίσο 

τουλάχιστον με έξι και μισό (6,5). Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να 

επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά όχι νωρίτερα από 3 μήνες ούτε αργότερα από 6 

μήνες από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής 

διαγράφεται από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής 

Επιτροπής. Η τελική εκτίμηση της επιτυχούς ή μη επίδοσης του φοιτητή στη Μ.Ε.Μ. 

γίνεται από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. 

Η βαθμολόγηση στηρίζεται στην αξιολόγηση του περιεχομένου της εργασίας, της 

προφορικής ανάπτυξης και των απαντήσεων του Μ.Φ. στις ερωτήσεις που του 

υποβάλλονται και γίνεται ως εξής: 

 Το πειραματικό μέρος αντιστοιχεί στο 60% του βαθμού.  

 Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής ή άλλων μελών  

      ΔΕΠ, στο 20% του βαθμού. 

 Η όλη εμφάνιση της εργασίας αντιστοιχεί στο 10% του βαθμού. 

 Η προφορική ανάπτυξη και παρουσίαση αντιστοιχεί στο 10% του βαθμού. 

 



 16 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό 

των μεταπτυχιακών μαθημάτων και το βαθμό της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής 

Εργασίας. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού, ο μέσος όρος βαθμολογίας όλων 

των μαθημάτων  θα πολλαπλασιάζεται επί 2/3, ενώ ο βαθμός της Μεταπτυχιακής 

Ερευνητικής Εργασίας επί 1/3.  

 

ΤΙΤΛΟΣ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Ύστερα από την ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση, καθώς και την 

ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται σε αυτούς το 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αμπελουργία ή την Οινολογία. Στο δίπλωμα 

αναγράφεται η τελική βαθμολογία ως εξής: 

 Άριστα, για μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 8,50 

 Λίαν καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ 6,50-8,49 

 Καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 6,50 

Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται εφόσον ο φοιτητής έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 6.0. 

Ταυτόχρονα, ο Μ.Φ. θα πρέπει να συγκεντρώσει για την λήψη του πτυχίου του 

τουλάχιστον 55 Διδακτικές Μονάδες για την κατεύθυνση της Οινολογίας και 54 για την 

κατεύθυνση της Αμπελουργίας. 

Στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή Ε.Δ.Ε. και σε δημόσια συνεδρίαση αναγιγνώσκεται 

το πρακτικό της επιτυχούς εξέτασης της Επιτροπής. 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 Μ.Δ.Ε. υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον 

Προϊστάμενο Γραμματείας του Γ.Π.Α. και σφραγίζεται με την μεγάλη σφραγίδα του 

Ιδρύματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Μ.Δ.Ε. αυτό υπογράφεται από τους 

Προέδρους των συμμετεχόντων Τμημάτων και από τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. και εάν 

είναι Διαπανεπιστημιακό Μ.Δ.Ε. από τους Πρυτάνεις των συμμετεχόντων ΑΕΙ. 

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εκείνα τα προνόμια και τις διευκολύνσεις των 

προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

2083/92, καθώς και άλλων διατάξεων και Υπουργικών αποφάσεων. 
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Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα 

Πανεπιστημιακά όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Τα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και  Επιστήμης & Τεχνολογίας 

Τροφίμων  διαθέτουν ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ με αναγνώριση στον ελληνικό και το 

διεθνή επιστημονικό χώρο που θα καλύψουν μεγάλο μέρος των διδακτικών και 

ερευνητικών αναγκών του προγράμματος.. Επίσης θα προσκληθούν διακεκριμένοι 

ειδικοί επιστήμονες από πανεπιστήμια και ερευνητικά  ιδρύματα  της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής και αριθμός ειδικών επιστημόνων του αμπελοοινικού τομέα η επιλογή των 

οποίων θα πληροί τις προϋποθέσεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’). 

  

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

      Τα συμμετέχοντα Πανεπιστημιακά Τμήματα διαθέτουν όλη την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδομή (κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, επιστημονικά όργανα κ.ά.) για 

τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη που μπορεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος. 

Στο Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών 

Προϊόντων  του Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων υπάρχει ο πλέον 

σύγχρονος εξοπλισμός για οινική έρευνα καθώς και πειραματικό οινοποιείο για την 

εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και για την παραγωγή ερευνητικών 

οίνων. 

     Επίσης το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής διαθέτει την Αμπελογραφική 

Συλλογή και Πειραματικό Αμπελώνα για την διεξαγωγή  όλων των εργαστηριακών 

ασκήσεων και την εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το ΔΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργήσει στην παρούσα μορφή μέχρι το ακαδημαϊκό 

έτος 2018 – 2019, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α  του άρθρου 80 του 

Ν. 4009 / 2011 (ΦΕΚ 195/Α’). 

 


