
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 26021 
   Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νομοθεσία Τρο-

φίμων και Ποτών» του Τμήματος Γεωπονίας της 

Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Πε-

ριβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. Τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 
3387/τ.Β΄/10-8-2018): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις».

5. Το έγγραφο με αριθμό 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/18 (Α΄ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 784/22-3-2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 29315/10-
7-2018 (ΦΕΚ 3339/τ.Β΄/10-8-2018) ίδρυσης του ΠΜΣ με 
τίτλο: «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» του Τμήματος 
Γεωπονίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

10. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

11. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β΄ του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστή-
μιο και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητεί-
ες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 
31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια 
του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα 
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με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους». 
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου 2019.

13. 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νομοθεσία Τροφίμων και 
Ποτών » του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Σκοπός των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προ-
αγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των 
τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλλουν σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους 
των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπου-
δών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή 
και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επι-
στημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Η βιομηχανία τροφίμων αντιμετωπίζει ολοένα και πε-
ρισσότερες προκλήσεις σε θέματα που αφορούν στην 
ασφάλεια των τροφίμων, η οποία είναι στενά συνδεδε-
μένη με τον έλεγχο από τους ελεγκτικούς φορείς καθώς 
και από το καθεστώς νομοθεσίας στο οποίο υπόκεινται 
τα τρόφιμα. Από την άλλη πλευρά, ολοένα και περισσό-
τερα διατροφικά σκάνδαλα έχουν καταγραφεί τα τελευ-
ταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί στους 
καταναλωτές αίσθημα ανασφάλειας και απαίτηση για 
καλύτερη ενημέρωση και κατανόηση των θεμάτων που 
αφορούν στην ασφάλεια και τη νομοθεσία των τροφίμων 
και ποτών.

Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών είναι ένας δυ-
ναμικός τομέας του νομικού κλάδου που επηρεάζεται 
έντονα από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε βιομη-
χανικό και διοικητικό επίπεδο εντός της ΕΕ. Ως αποτέλε-
σμα, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση τόσο στον ιδιωτικό 
τομέα όσο και στον δημόσιο για στελέχη με εμπειρία και 
βαθιά γνώση της αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφί-
μων που βασίζεται στη γνώση των χημικών, μικροβιο-
λογικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των τροφίμων. 
Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας τροφίμων κατέχουν συ-
νήθως μια κομβική θέση στον τομέα της Βιομηχανίας 
Τροφίμων, καθώς είναι σε θέση να κατανοήσουν και να 
αναλύσουν τις διαφορές στην ποιότητα και την ασφάλεια 
των προϊόντων. Επιπλέον, μπορούν να αξιολογήσουν 
τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η υιοθέτηση νέων 
μεθόδων επεξεργασίας και νέων συστατικών τροφίμων.

Είναι σαφές ότι η σημερινή ανταγωνιστική αγορά και 
οι κανονισμοί για τα τρόφιμα, που καθίστανται όλο και 

πιο περίπλοκοι, δημιουργούν την ανάγκη επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου κατάρτισης με εξειδικευμένες γνώσεις 
τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο για την αντι-
μετώπιση υποθέσεων που εμπίπτουν στην παραγωγή 
ασφαλών και ποιοτικά αποδεκτών τροφίμων, εκπληρώ-
νοντας έτσι την κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζουν 
τέτοιες νευραλγικές θέσεις.

Το παρόν Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατανόηση των ισχυό-
ντων νόμων και κανονισμών που αφορούν στα τρόφιμα 
και ποτά, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών πραγματεύεται 
την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων, η οποία 
αφορά σε συστατικά τροφίμων, υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα, αγροχημικά προϊόντα, περιβαλλοντι-
κούς ρύπους, μικροβιολογικούς παράγοντες και φυσικές 
τοξίνες.

Το Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί για άτομα που προέρχονται 
από διαφορετικά υπόβαθρα, όπως δικηγόρους, δημοσι-
ογράφους, μηχανικούς, επιστήμονες τροφίμων, χημικούς 
κ.ά. Το πρόγραμμα επίσης απευθύνεται σε στελέχη επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, με-
ταποίηση και συσκευασία τροφίμων και ποτών, σε άτομα 
που εμπλέκονται με τη βιομηχανία τροφίμων, όπως εται-
ρίες συμβούλων, εταιρίες συστημάτων υγιεινής, κατα-
σκευαστών εξοπλισμού, εκπροσώπους βιομηχανικών 
και καταναλωτικών οργανώσεων, δημοσιογράφους και 
νομικούς που ασχολούνται με τη βιομηχανία τροφίμων.

Άρθρο 2 
Όργανα των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι:

Ι. 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. H Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, και έχει τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017.

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., που 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι 
οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγο-
νται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διετή 
θητεία, και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων 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.

Ι. 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 
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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 οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ) 
και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ 
του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και 
όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου 
Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).

V. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολό-
γηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση 
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων 
των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
των οποίων το πτυχίο ή η επαγγελματική δραστηριότητα 
σχετίζονται με τον χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης - Δικαίου και της 
προστασίας του καταναλωτή. Ενδεικτικά αναφέρονται 
δικηγόροι, δημοσιογράφοι, μηχανικοί κ.λπ.. Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/
τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμ-
φωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ή διάδοχο κατά νόμο 
Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοι-
τητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστο-
ποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα 
προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο 
σπουδών τους από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι 
την έναρξη του Π.Μ.Σ. Η έγκριση της αίτησης τους είναι 
προσωρινή και σε περίπτωση επιλογής, οριστικοποιείται 
μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος 
σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών των επι-
τυχόντων στο Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους.

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια 
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

α) Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 

όριο σε πενήντα (50) και κατά κατώτατο όριο σε δεκα-
τέσσερις (14) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των μεταπτυχιακών 
σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017), ο μέγι-
στος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά δι-
δάσκοντα/ουσα στο Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και 
Ποτών» είναι πέντε (5).

β) Διαδικασίες/Προαπαιτούμενα της αίτησης συμμε-
τοχής

Το Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέ-
λευση, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε., προκηρύσσει θέσεις 
με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων πρώτου κύκλου 
σπουδών στο πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται 
μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ., καθώς και στον 
ιστότοπο του Τμήματος Γεωπονίας. Στην πρόσκληση 
αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες 
πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγω-
γής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής των 
αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είτε σε έντυπη είτε 
σε ηλεκτρονική μορφή.

Υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων είναι η Συ-
νέλευση, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε., που αποφασίζει για:

• τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων,
• τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
• το χρόνο δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής 

υποψηφιοτήτων στον Τύπο,
• την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων,
• το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των υποψηφιοτή-

των,
• τον τρόπο αξιολόγησης (συνέντευξη, εξετάσεις, ή 

άλλη διαδικασία αξιολόγησης),
• την προθεσμία των εγγραφών.
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. φροντίζει για την:
• έγκαιρη διάθεση των σχετικών εντύπων και πληρο-

φοριών από την ιστοσελίδα του Τμήματος,
• διεκπεραίωση της σχετικής με την υποβολή υπο-

ψηφιοτήτων έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(παραλαβή, αποστολή εντύπων),

• συλλογή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων και των συ-
νημμένων εγγράφων και την προώθηση τους στη Σ.Ε. και

• κάθε συναφή με τις εγγραφές εργασία.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι υπο-

ψήφιοι/ες είναι:
• Αίτηση (έντυπη ή ηλεκτρονική, προσπελάσιμη στην 

ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του οικείου Τμήματος).
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
• Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (όπου 
απαιτείται).

• Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών.

• Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή 
και μεταπτυχιακών σπουδών.

• Μία (1) συστατική επιστολή.
• Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων 

ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν) κατ' ελάχιστον επιπέδου 
Β2, όπως αυτό πιστοποιείται με:

i. Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 
3149/2003,

ii. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξέ-
νων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
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iii. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

iv. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας 
δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέ-
πει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

• Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστη-
μονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).

• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρ-
χουν).

• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δι-
αβατηρίου.

• Δύο (2) φωτογραφίες.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι 

όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και 
πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων 
πρωτοτύπων.

Για υποψηφίους/ες που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3. Για τη συμμετοχή 
των φοιτητών/τριών αυτών στη διαδικασία επιλογής, 
αντί του αντίγραφου πτυχίου, πρέπει να προσκομίζε-
ται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε 
περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής 
τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου 
του πτυχίου.

γ) Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων
Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα οποία απο-

τιμώνται σε μόρια (με συνολικό άθροισμα 100), περι-
λαμβάνονται:

1. Ο βαθμός του Πτυχίου ή του Διπλώματος (35 μόρια)
2. Η επαγγελματική εμπειρία (20 μόρια).
3. Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτρο-

φίες) (5 μόρια).
4. Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ιας 

από αρμόδια Επιτροπή που θα συστήνεται κάθε φορά 
με την προκήρυξη (20 μόρια).

5. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, σε επίπεδο που 
ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. (άριστη γνώση: 15 μόρια, πολύ 
καλή γνώση: 10 μόρια, μέτρια γνώση: 5 μόρια).

6. Η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (5 
μόρια)

Η μοριοδότηση είναι δυνατόν να αλλάζει με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ.

δ) Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της 
Σ.Ε., γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή Επιλογής 
και Εξέτασης απαρτιζόμενη από τον/την Διεθυντή/τρια 
του Π.Μ.Σ. και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τομέα Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων που έχουν αναλάβει μετα-
πτυχιακό έργο.

Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει πλή-
ρη κατάλογο με όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες και 
ύστερα από τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών, 
απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια 
που έχουν καθοριστεί από τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. 
και καλεί σε συνέντευξη, όπως προβλέπεται, τους/τις 
προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ες που έχουν συγκε-
ντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας και την αξιολόγηση με βάση τον φάκελο 
δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, η Τριμελής Επιτροπή 
Επιλογής και Εξέτασης κατατάσσει τους/τις υποψηφίους/
ες κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει εισήγηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση επικυρώνει τον 
πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους/τις εισακτέ-
ους/ες (επιτυχόντες/ούσες) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες, καθώς και τους/τις επιλαχόντες/ούσες. Ο τελικός 
πίνακας επιτυχόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώ-
σεων και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. και 
της Γραμματείας του οικείου Τμήματος.

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται οι υποψήφιοι/ες με τον 
μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων. Επίσης, μπορούν 
να γίνουν δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι/ες και όλοι/ες οι ει-
σακτέοι/ες, οι οποίοι/ες ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία 
της αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται από-
φαση της Συνέλευσης. Οι εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. πρέπει να 
εγγραφούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός της προθε-
σμίας που θα ανακοινωθεί. Σε περίπτωση μη εγγραφής 
εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, κα-
λείται να εγγραφεί ο/η 1ος/η, 2ος/η, κ.τλ. επιλαχών/ούσα.

Στην αρχή του κάθε εξαμήνου, ο/η υποψήφιος/α κα-
ταβάλλει το ποσό των τελών φοίτησης που αντιστοι-
χούν στο εξάμηνο, σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής 
Ερευνών Α.Π.Θ.

Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης

α) Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ' ελάχιστο σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια 
σπουδών πλέον ενός (1) εξαμήνου, δηλαδή συνολικά 3 
εξάμηνα.

Στους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες παρέχε-
ται κατά νόμο η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργα-
ζόμενους/νες φοιτητές/τριες, η διάρκεια της οποίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτη-
σης, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα, πλέον δύο (2) εξαμήνων. 
Για ιδιαίτερες, εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, για τις 
οποίες αποφασίζει η Συνέλευση, η δυνατότητα μερι-
κής φοίτησης προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/
ες μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος 
πλήρους φοίτησης. Οι ιδιαίτερες, εξαιρετικά σοβαρές πε-
ριπτώσεις, μπορεί να είναι ενδεικτικά: ασθένεια, σοβαροί 
οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας.

Επίσης, στους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες 
παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν υποβολής σχετικής 
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αίτησης στη Σ.Ε., προσωρινής αναστολής των σπουδών, 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότη-
τας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια της 
αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια χάνει 
την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.

β) Όροι Φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και 

συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Πο-
τών» υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι μεταπτυχιακοί/κες 
φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές 
και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις 
φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του 
δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμά-
των. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί 
στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

• Να παρακολουθούν τα μαθήματα του ισχύοντος προ-
γράμματος σπουδών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στον Κανονισμό Σπουδών.

• Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθε-
σμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

• Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
• Να καταβάλλουν τα δίδακτρα με την εγγραφή τους 

σε κάθε εξάμηνο.
• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργά-

νων του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Η παρακολούθηση των παραδόσεων και λοιπών δρα-

στηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Για θέματα 
διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση μετά από πρότα-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει 
για τους όρους και τους λόγους διαγραφής με βάση τον 
κανονισμό. Λόγους διαγραφής ενδεικτικά αποτελούν:

α) συνεχής μη συμμετοχή του/της μεταπτυχιακού/κής 
φοιτητή/τριας στην εκπαιδευτική διαδικασία (παρακο-
λουθήσεις, εργασίες, εξετάσεις),

β) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεο-
ντολογία, όπως π.χ. λογοκλοπή, γ) αίτηση του/της ίδιου/
ας μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας.

δ) υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης, 
όπως προβλέπεται στο εδάφιο (α), 

ε) Μη συνεπής καταβολή των διδάκτρων
Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην 

εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, κατά τρόπο ώστε να 
θεωρείται κατά τις διατάξεις τους παρόντος Κανονισμού 
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξε-
τάζεται, ύστερα από αίτηση του/της από τριμελή επιτρο-
πή μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται 
από τη Συνέλευση. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η 
υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν Διμερείς Συμφωνί-
ες (Bilateral Agreements) ERASMUS+ και ERASMUS+ 
International του οικείου Τμήματος για Μεταπτυχιακές 
Σπουδές, η Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστι-
κής Επιτροπής, αποφασίζει για τις ισοτιμίες των μαθημάτων.

γ) Τέλη Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» είναι αυ-
τοχρηματοδοτουμενο με την καταβολή τελών φοίτησης. 
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από πό-
ρους που θα προέρχονται κυρίως από τα τέλη φοίτησης 
που θα καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα τέσσερις χιλιάδες 
και πεντακόσια ευρώ (4.500€) και θα καταβάλλονται σε 
δύο (2) ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου 
μαθημάτων του κάθε ακαδημαϊκού έτους και εντός 15 
ημερών από την αρχή του εξαμήνου. Είναι δυνατόν να 
καταβληθούν σε περισσότερες δόσεις, ύστερα από αί-
τηση του/της φοιτητή/τριας και τη σύμφωνη γνώμη της 
Συντονιστικής Επιτροπής. Απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
δημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέ-
χεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται 
στο Δ.Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω 
ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται 
υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της 
περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογι-
κού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο 
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλ-
λεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ., ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

α) Πρόγραμμα Σπουδών
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συστηματι-

κές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων του 
ακαδημαϊκού έτους.

Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεω-
τική παρακολούθηση και στην εξέταση σε έντεκα (11) 
μαθήματα.

Αναλυτικά, διδάσκονται τέσσερα (4) υποχρεωτι-
κά μαθήματα στο Α΄ Εξάμηνο, πέντε (5) μαθήματα (2 
υποχρεωτικά και 3 επιλογής) στο Β΄ Εξάμηνο και τρία 
(3) υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη θερινή περίοδο. Τα 
μαθήματα επιλογής διδάσκονται μόνο εφόσον τα επιλέ-
ξουν τουλάχιστον οκτώ (8) φοιτητές ανά έτος.

Το Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται με την παρακο-
λούθηση 75 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από εξειδικευ-
μένα μαθήματα. Το χειμερινό εξάμηνο σπουδών αντιστοι-
χεί σε φόρτο εργασίας 30 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), 
οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα. Το 
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εαρινό εξάμηνο αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 Πι-
στωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα 
διδασκόμενα μαθήματα. Η θερινή περίοδος αντιστοιχεί σε 
φόρτο εργασίας 15 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες 
κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα.

Δίνεται η δυνατότητα, ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής, να διδάσκονται ορισμένες δια-
λέξεις των μαθημάτων εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του ν. 4485/2017. Οι διαλέξεις αυτές δεν μπορεί 
να ξεπερνούν το 35% του συνόλου των διαλέξεων των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και δεν μπορεί 
να διδάσκονται ταυτόχρονα και δία ζώσης.

Τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση, κα-
τόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζει 

το πρόγραμμα των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., τα οποία 
θα προσφερθούν στα επόμενα δύο (2) εξάμηνα. Επί-
σης, αποφασίζει την ανάθεση διδακτικών καθηκόντων 
στους/τις διδάσκοντες/ουσες του Π.Μ.Σ. Η έναρξη του 
προγράμματος ανακοινώνεται από την Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό Οδηγό 
Σπουδών, ο οποίος είναι αναρτημένος στον δικτυακό 
τόπο του Π.Μ.Σ. Με πρόταση της Συνέλευσης και έγκριση 
της Συγκλήτου, μπορεί να γίνει τροποποίηση του προ-
γράμματος των μαθημάτων.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Νο-
μοθεσία Τροφίμων και Ποτών» με τα προσφερόμενα μα-
θήματα και τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα.

Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα ECTS

Μικροβιολογία Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό) 3 7

Χημεία Τροφίμων και Διατροφή Υ (υποχρεωτικό) 3 7

Επεξεργασία και Θρεπτική αξία Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό) 3 7

Εισαγωγή στη Νομοθεσία Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό) 3 9

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Νομοθεσία Τροφίμων Ι: γενική νομοθεσία Υ (υποχρεωτικό) 4 10

Νομοθεσία Τροφίμων II: ειδική νομοθεσία Υ (υποχρεωτικό) 4 10

Ποσοτική Μικροβιολογία και Προσδιορισμός
Επικινδυνότητας 

Ε (επιλογής) 2 5

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Ε (επιλογής) 2 5

Προσδιορισμός Διάρκειας Ζωής Ε (επιλογής) 2 5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Σεμινάρια στη Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών Υ (υποχρεωτικό) 2 5

Ειδικά Θέματα Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών Ι Υ (υποχρεωτικό) 2 5

Ειδικά Θέματα Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών II Υ (υποχρεωτικό) 2 5

Σύνολο ECTS Θερινής Περιόδου 15

Σύνολο ECTS Π.Μ.Σ. 75

Το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων αναφέρεται και περιγράφεται λεπτομερώς στον ηλεκτρονικό Οδηγό Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. Ο τρόπος της διενέργειας των μαθημάτων, του περιεχομένου τους και της εξέτασης τους καθορίζονται 
από τη Διδακτική Ομάδα (Δ.Ο.) του κάθε μαθήματος, με ευθύνη του/της Συντονιστή/τριας του μαθήματος που είναι 
μέλος Δ.Ε.Π. ή Διδάκτορας Ειδικός Επιστήμονας. Συνολικά το Π.Μ.Σ. έχει εννέα (9) προσφερόμενα Υποχρεωτικά 
μαθήματα και τρία (3) προσφερόμενα μαθήματα Επιλογής.

Τα μαθήματα καλύπτουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα και ειδικές ερευνητικές μεθοδολογίες. Με τα μαθήματα 
αυτά ο/η φοιτητής/τρια επικαιροποιεί γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στην επιτυχή ενασχόληση του με θέματα νομοθεσίας τροφίμων και ποτών. Η 
γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ δύνανται να προσφέρονται συνδιδασκαλίες στην 
αγγλική γλώσσα.

Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την πρώτη 
εβδομάδα του Μαρτίου για το εαρινό. Η λήξη των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων γίνεται με τη συμπλήρωση δε-
κατριών (13) πλήρων εβδομάδων διδασκαλίας. Σε περίπτωση μη διδασκαλίας εβδομαδιαίου μαθήματος από έναν/μία 
διδάσκοντα/ουσα, αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από τους/τις συνδιδάσκοντες/ουσες κατόπιν συνεννόησης ή να γίνει 
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η αναπλήρωση του την τελευταία εβδομάδα του κάθε 
εξαμήνου, η οποία και ορίζεται ως εβδομάδα αναπλη-
ρώσεων, πέραν των κανονικών εβδομάδων διδασκαλίας.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. αυτοδύναμα ή σε 
συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες διοργανώ-
νει Ημερίδες, Σεμινάρια, ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με 
στόχο την ευρύτερη επιμόρφωση των φοιτητών/τριών, 
και τη σύνδεση τους με την πράξη και την πρακτική στον 
τομέα «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών». Η θεματολογία 
για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 
ή επισκέψεων, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής τους, καθο-
ρίζονται από τους/τις Συντονιστές/τριες των μαθημάτων 
σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ.

β) Έλεγχος Γνώσεων
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές 

ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυ-
ασμό των ανωτέρω.

Στο τέλος του 1ου και του 2ου εξαμήνου, διεξάγεται η 
εξεταστική των μαθημάτων του εξαμήνου. Οι εξετάσεις 
αυτές τυπικά θα διενεργούνται τον Φεβρουάριο και τον 
Ιούνιο. Επαναληπτική εξέταση όλων των μαθημάτων θα 
διενεργείται τον Σεπτέμβριο.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδο-
σης 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). Προβι-

βάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροι του.
Επιπλέον, προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης των 

μαθημάτων, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στο 
νόμο, είναι ο μέγιστος συνολικός αριθμός απουσιών του/
της φοιτητή/τριας ανά εξάμηνο να μην ξεπερνά τις δέκα 
(10). Το παραπάνω όριο μπορεί να μεταβληθεί μόνο κα-
τόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και 
την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από 
τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθη-
μάτων του Π.Μ.Σ. (η στάθμιση γίνεται από τις Πιστωτικές 
Μονάδες των μαθημάτων) και υπολογίζεται, με ακρίβεια 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος 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 Δ.Μ.Σ. = [άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε 
μαθήματος χ αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος)] / (σύ-
νολο ECTS)

Άρθρο 7
Υποτροφίες

Στο Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» δύναται να 
χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυ-
χιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής με τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων.

Υποτροφίες είναι δυνατό να δίνονται και από επιχειρή-
σεις ή και άλλους φορείς και οργανισμούς. Οι υποτροφίες 

δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια 
(ενδεικτικά: σε φοιτητές κανονικής φοίτησης με υψηλό 
μέσο όρο βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.τλ.) 
και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 
Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαι-
ώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία 
Τροφίμων και Ποτών» αναλαμβάνουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, του τμήματος Νομικής ή άλλου Τμήματος του 
Α.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι.

2. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής.

3. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80
4. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του ιδίου 

ή άλλου Α.Ε.Ι.
Επιπλέον στα μαθήματα μπορούν να συμμετέχουν και 

επισκέπτες διδάσκοντες από άλλους φορείς με υψηλή 
εξειδίκευση στο θέμα του μαθήματος

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ προέρχονται κατά τουλάχι-
στον το εξήντα τοις εκατό (60%) από μέλη Δ.Ε.Π., αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 
407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 
173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, του 
Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Η Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επι-
τροπής, αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό 
προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι 
διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή το 
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρ-
θρου 29 του ν. 4009/2011 δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη 
απόφαση της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου 
σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρό-
σκληση μελών Δ.Ε.Π. και αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. 
άλλων Α.Ε.Ι ή μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων μέσω 
προγραμματικών συμφωνιών ανταλλαγών Erasmus+ Πα-
νεπιστημίων της αλλοδαπής που ομιλούν την ελληνική 
γλώσσα, ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258), συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες 
προσλήψεις/συμβάσεις διδακτόρων με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή/και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Η απόφαση της Συνέλευσης περιλαμβάνει οπωσδήπο-
τε: α) αιτιολόγηση της επάρκειας του/της διδάσκοντα/
ουσας ως προς το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος 
και β) τεκμηρίωση της δυνατότητας παροχής διδακτικού 
έργου σύμφωνα με την κάλυψη των εβδομαδιαίων ωρών 
διδασκαλίας του/της διδάσκοντα/ουσας.
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Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμ-
βάνεται ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας 
του Π.Μ.Σ., μπορούν να κληθούν από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή, ως επισκέπτες/ες, καταξιωμένοι επιστή-
μονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή 
ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή διδάκτορες 
με εξειδικευμένες γνώσεις ή/και σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και άλλες κατη-
γορίες διδασκόντων/ουσών σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις του νόμου για την κάλυψη εκπαιδευτικών ανα-
γκών του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση επισκέπτη/τριας από την 
ημεδαπή ή αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον 
του/της ανατίθεται διδασκαλία.

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα είναι δυνατόν να διδάσκε-
ται από Διδακτική Ομάδα αποτελούμενη από περισσό-
τερους/ες από έναν/μία διδάσκοντες/ουσες.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος 
και των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφί-
ας, η διενέργεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο τρό-
πος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/
τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες και η σύνταξη 
και υποβολή στη Συντονιστική Επιτροπή, δια του/της 
Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ., της έκθεσης αξιολόγησης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος στο τέλος 
κάθε ακαδημαϊκού έτους

Εντός του πρώτου τριμήνου φοίτησης, ορίζονται από 
τη Σ.Ε. τρείς (3) εκ των διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ., 
ως Σύμβουλοι Σπουδών.

Άρθρο 9 
Έσοδα Προγραμμάτων-
Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης

Έγκριση Κανονισμού του ΠΜΣ με τίτλο «Νομοθεσία 
Τροφίμων και Ποτών» του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ

Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. για κάλυψη των εξόδων του προ-
ϋπολογισμού σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη (άρθρο 
11 «Κόστος Λειτουργίας-ΦΕΚ 3339/τ.Β΄/10-8-2018) προ-
έρχονται αποκλειστικά από τέλη φοίτησης.

Τα τέλη υποβολής φακέλου καθορίζονται από την Συ-
νέλευση του Τμήματος και καταβάλλονται με την υπο-
βολή του φακέλου υποψηφιότητας.

Αναφορικά με τις δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες, μπορούν να καταβάλλονται:

• Σε είδος, όπως για παράδειγμα προμήθεια βιβλίων, 
συνδρομών σε βάσεις δεδομένων, εξοπλισμού, λογισμι-
κού, κ.τλ.

• Σε χρηματικό ποσό για τη χρηματοδότηση συγκε-
κριμένων δράσεων, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, ημερίδες, συναντήσεις εργασίας, εκδηλώ-
σεις, κ.τλ.

• Σε χρηματικό ποσό για τη χορήγηση υποτροφιών ή 
οικονομικών ενισχύσεων σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-
τές/τριες με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για παράδειγ-
μα εκπόνηση εργασίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο, 
κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών κ.τλ.

Τα έσοδα καλύπτουν το σύνολο των δαπανών του 
Προγράμματος. Οι δαπάνες διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες, όπως νόμος ή υπουργική απόφαση εκάστο-
τε ορίζει:

1. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχια-

κούς/ές φοιτητές/τριες
3. Δαπάνες αναλώσιμων
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, κ.τλ.)

10. Δαπάνες πιστοποίησης του Π.Μ.Σ. από διεθνείς και 
εθνικούς φορείς.

Ετησίως δημοσιεύεται, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ., απολογισμός εσόδων-εξόδων, με αναγρα-
φή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και το 
ύψος των τελών φοίτησης. Δεν προβλέπονται δαπάνες 
για αμοιβές των διδασκόντων/ουσών.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017, η 
διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδι-
κό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Α.Π.Θ. 
και κατανέμεται ως εξής: α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ., τα οποία κατανέμονται 
σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, ανα-
λώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης 
του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προ-
σωπικού του Α.Π.Θ. αφορά σε εργασία που υπερβαίνει 
τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους. β) Τριάντα τοις εκατό 
(30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Α.Π.Θ., με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. Η ανωτέρω κα-
τανομή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδο-
τήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και 
για κρατικές επιχορηγήσεις.

Η οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. γίνεται από σχε-
τικό οικονομικό έργο που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. Ο/Η Διευθυντής/τρια του 
Π.Μ.Σ. είναι Επιστημονικώς Υπεύθυνος/η αυτού του έρ-
γου κατά τη διάρκεια της θητείας του/της.

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

α) Διοικητική Υποστήριξη
Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται στο Π.Μ.Σ. από 

τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας. Η Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει ως υπεύθυνος/η να διεκπεραι-
ώνει τα τρέχοντα διοικητικά θέματα, που αφορούν στο 
διδακτικό προσωπικό, τους/τις φοιτητές/τριες, το πρό-
γραμμα, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα 
συνεργαζόμενα Τμήματα και Ιδρύματα και να φροντίζει 
για τις δημόσιες σχέσεις του Π.Μ.Σ.
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Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ θα υποστηριχθεί στο έργο 
του/της από μόνιμους/ες διοικητικούς/ές υπαλλήλους 
ή υπαλλήλους ΙΔ.Α.Χ. ή μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεω-
πονίας, που θα επιληφθούν της διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (επικοινωνία 
με φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες, έγκαιρη διάθεση 
των εντύπων από την ιστοσελίδα του Τμήματος, διεκπε-
ραίωση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
ενημέρωση για διάφορες υποτροφίες, προετοιμασία των 
οικονομικών συναλλαγών για τη λογιστική παρακολού-
θηση όλων των κονδυλίων και εξόδων που αναλαμβάνει 
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 
Α.Π.Θ., διαχείριση αιθουσών, απαραίτητου εξοπλισμού, 
κ.τλ.). Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προσωπι-
κού στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ορίζονται με αποφάσεις 
του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει δικό του πρωτόκολλο εισερχόμε-
νων-εξερχόμενων εγγράφων, το οποίο τηρείται με βάση 
το ακαδημαϊκό έτος. Την εποπτεία και τον γενικότερο 
συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο 
Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

β) Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις ανάγκες του Προγράμματος χρησιμοποιείται η 

υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τομέα Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων και εν γένει του Τμήματος Γε-
ωπονίας του Α.Π.Θ., η οποία είναι ικανοποιητική και βρί-
σκεται τόσο στο κεντρικό κτίριο όσο και στο Αγρόκτημα 
Α.Π.Θ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και οι ερευνητικές 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. θα διεξάγονται κατά βάση 
στις εγκαταστάσεις του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων, στο Αγρόκτημα Α.Π.Θ. Στο κτίριο του Το-
μέα υπάρχουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλι-
σμένες με τον απαραίτητο σύγχρονο οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό για διδασκαλία, καθώς και νησίδα Η/Υ. Για την 
υλοποίηση των στόχων του Π.Μ.Σ. συμβάλλουν επίσης:

• Οι βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.
• Οι βιβλιοθήκες, οι νησίδες Η/Υ και οι αίθουσες διδα-

σκαλίας στο Τμήμα Γεωπονίας.

Άρθρο 11 
Τελετουργικό Αποφοίτησης

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης Τμήματος.

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

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εί-
ναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το Π.Μ.Σ. «Νο-
μοθεσία Τροφίμων και Ποτών» και το Τμήμα Γεωπονίας.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται: 
ο τίτλος του Π.Μ.Σ., ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Νομοθεσία Τροφίμων και 
Ποτών», το Τμήμα Γεωπονίας, το έμβλημα του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η χρονολογία 
περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του 
Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, τα στοι-
χεία του/της μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο 

χαρακτηρισμός αξιολόγησης «Καλώς», «Λίαν Καλώς», 
«Άριστα».

Στον/την απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή 
του Διπλώματος, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης 
και περάτωσης του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος, όπως ο νόμος προ-
βλέπει, το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 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 Ιδρύματα.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

Η έρευνα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που 
πραγματοποιείται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. οφείλει να 
διέπεται από τις αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας που 
έχουν αποφασιστεί από το Α.Π.Θ. και αναφέρονται εκτε-
νέστερα στον Σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση. Ως παραβάσεις θεωρού-
νται τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής 
και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια 
κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 
εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη-χωρίς τη 
δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας 
του/της φοιτητή/τριας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί 
να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν 
εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, για διαγραφή 
του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Συνέλευση μπο-
ρεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της φοιτητή/τριας.

Άρθρο 14 
Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από 
τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, σύμφωνα 
με όσα ειδικότερα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
Λειτουργίας. Στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται αξιολόγηση 
διδασκόντων/ουσών, μαθημάτων και φοιτητών/τριών 
στο πλαίσιο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (MO.
ΔΙ.Π.). Επίσης, με την περάτωση των σπουδών τους οι 
φοιτητές/τριες αξιολογούν συνολικά το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών. Στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. θα 
αναρτηθεί ειδικός χώρος ενημέρωσης των φοιτητών/
τριών για την αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. υπόκειται σε αξιολόγηση ως 
προς τον τρόπο λειτουργίας του και την ποιότητα του 
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παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση του, την εκπλήρωση των στόχων του και την 
ανάδειξη του σε ένα πρωτοποριακό, ανταγωνιστικό και 
αξιόπιστο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 15 
Οδηγός Σπουδών

Κάθε χρόνο εγκρίνεται από τη Συνέλευση, κατόπιν ει-
σήγησης της Σ.Ε., η έκδοση του Οδηγού Σπουδών του 
Π.Μ.Σ., που διανέμεται ηλεκτρονικά στους/τις μεταπτυ-
χιακούς/ές φοιτητές/τριες. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμ-
βάνει το πρόγραμμα των μαθημάτων, τα ονόματα των 
διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα (κοινωνικές παρο-
χές, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.τλ.) των μεταπτυχια-
κών φοιτητών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία 
των σπουδαστηρίων, εργαστηρίων και βιβλιοθηκών που 
υποστηρίζουν το πρόγραμμα.

Άρθρο 16 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έναρξη λειτουργίας του 
ΠΜΣ σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 3339/τ.Β΄/10-8-2018. 
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύ-
πτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νομοθε-
σία Τροφίμων και Ποτών», θα αντιμετωπισθεί με απο-
φάσεις της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ. και της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., με τροποποίηση 
του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης, 
κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. και έγκρισης από τη Σύγκλητο 
του Α.Π.Θ.

Περιγραφή των μαθημάτων Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποχρεωτικό μάθη-

μα): Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη Μικροβιολογία 
Τροφίμων με στόχο την καλύτερη κατανόηση της Νομο-
θεσίας Τροφίμων που σχετίζεται με μικροβιολογικούς 
παράγοντες. Αναλύονται η δομή και λειτουργία του προ-
καρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου και των ιών, οι 
ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες των τροφίμων που 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μικροοργανισμών, οι 
τρόποι μόλυνσης των τροφίμων με μικροοργανισμούς 
και οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής, οι παθογόνοι 
μικροοργανισμοί (βακτήρια, μύκητες, παράσιτα, ιοί) των 
τροφίμων και η πρόκληση τροφικών δηλητηριάσεων και 
τροφιμογενών ασθενειών, οι μικροοργανισμοί με τεχνο-
λογικό ενδιαφέρον σε προϊόντα γάλακτος, κρέατος, οίνο, 
ζύθο, άρτο, τουρσί, καθώς και η σχέση των μικροοργα-
νισμών με τους ισχυρισμούς υγείας.

2. ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (υποχρεωτικό 
μάθημα): Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων. Βασικές έν-
νοιες διατροφής. Χημεία του νερού. Χημεία των υδα-
τανθράκων. Χημεία των πρωτεϊνών. Χημεία των λιπών. 
Ένζυμα. Βιταμίνες. Ανόργανα συστατικά των τροφίμων. 
Πρόσθετα των τροφίμων (γαλακτωματοποιητές, γλυκα-
ντικές ύλες, χρωστικές, αντιοξειδωτικά, συντηρητικά). 

Ανεπιθύμητα συστατικά των τροφίμων. Χημεία και Τε-
χνολογία κρέατος και προϊόντων κρέατος. Χημεία και 
Τεχνολογία δημητριακών. Χημεία και Τεχνολογία γάλα-
κτος και προϊόντων γάλακτος.

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υπο-
χρεωτικό μάθημα):Κατανόηση των βασικών αρχών των 
κυριότερων τεχνικών επεξεργασίας και συντήρησης των 
τροφίμων. Κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν 
τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και τη θρεπτική αξία 
των προϊόντων. Περιγραφή των κύριων τεχνικών επε-
ξεργασίας τροφίμων:

4. παστερίωση-αποστείρωση-ζεμάτισμα, κονσερβο-
ποίηση, ασηπτική επεξεργασία, ψύξη, κατάψυξη, συμπύ-
κνωση, ακτινοβόληση, συντήρηση με υψηλές υδροστα-
τικές πιέσεις, χημικές μέθοδοι συντήρησης, βιολογικές 
μέθοδοι συντήρησης. Μέθοδοι, παράμετροι λειτουργίας, 
εξοπλισμός και επίδραση τους στην ποιότητα και τη θρε-
πτική αξία των τροφίμων.

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (υποχρεωτι-
κό μάθημα): Εισαγωγή στο Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου 
με έμφαση στα Τρόφιμα. Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 
IFS, BRC και Διεθνές Εμπόριο. Η αρχή της προφύλαξης 
στο πεδίο της διατροφικής ασφάλειας. Εισαγωγή στο 
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή - Αθέμιτες Εμπορικές 
Πρακτικές. Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων. Το πλαίσιο 
της Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Analysis Framework) 
ως βάση ανάπτυξης της Νομοθεσίας Τροφίμων. Ο ρόλος 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) 
στην ανάπτυξη της Νομοθεσίας Τροφίμων. Ο ρόλος του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στην εφαρμογή 
της Νομοθεσίας Τροφίμων. Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 
για την προστασία των τροφίμων.

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
6. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι: ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(υποχρεωτικό μάθημα): Αναλυτική παρουσίαση Κα-
νονισμών της Ε. Ε. που αφορούν σε γενικές αρχές και 
απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Καλύπτο-
νται Κανονισμοί όπως οι: 178/2002 για τον καθορισμό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, 
853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής 
για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 1333/2008 για τα 
πρόσθετα τροφίμων, 1169/2011 σχετικά με την παρο-
χή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, 
1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και 
υγείας, 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρό-
φιμα και ζωοτροφές κ.ά.

7. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ II: ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(υποχρεωτικό μάθημα): Αναλυτική παρουσίαση Κανο-
νισμών της Ε.Ε. που αφορούν σε εξειδικευμένες απαι-
τήσεις της νομοθεσίας για συγκεκριμένες κατηγορίες 
τροφίμων. Καλύπτονται Κανονισμοί της Ε. Ε. και απαι-
τήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αφορούν 
σε κρέας, προϊόντα κρέατος και παρασκευάσματα, γάλα 
και γαλακτοκομικά προϊόντα, ελαιόλαδο και άλλες λι-
παρές ύλες, οίνους και αλκοολούχα ποτά, άλευρα και 
αρτοσκευάσματα, νέα τρόφιμα (novel foods), τρόφιμα 
για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τρόφιμα για βρέφη, 
Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε, Ε.Π.Ι.Π., κ.ά.
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8. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (μάθημα επιλογής): Το 
μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη και κατανόηση των 
αρχών της Ποσοτικής Μικροβιολογίας (Quantitative/
Predictive Microbiology). To πρώτο μέρος του μαθήμα-
τος βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουρ-
γία και εφαρμογή εργαλείων Ποσοτικής Μικροβιολογίας 
(μαθηματικών μοντέλων) με τη χρήση Η/Υ. Συγκεκριμένα 
οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη μεθοδολογία ανάπτυξης 
μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της συμπεριφοράς

Έγκριση Κανονισμού του ΠΜΣ με τίτλο «Νομοθεσία 
Τροφίμων και Ποτών» του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ 
αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών καθώς 
και τη χρήση των σχετικών διαθέσιμων λογισμικών. Στη 
συνέχεια, η παραπάνω γνώση χρησιμοποιείται για την 
επίλυση προβλημάτων που απαντώνται στην Βιομηχανία 
Τροφίμων σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τον 
καθορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων, τον έλεγχο 
της συμφωνίας με τη νομοθεσία και τον καθορισμό κρί-
σιμων ορίων σε συστήματα HACCP με εφαρμογή τόσο 
αιτιοκρατικών όσο και στοχαστικών προσεγγίσεων. Το 
δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζεται στης αρχές της 
ανάλυσης επικινδυνότητας και περιλαμβάνει την λεπτο-
μερή περιγραφή της μεθοδολογίας του προσδιορισμού 
επικινδυνότητας ως βασικού εργαλείου διαχείρισης της 
ασφάλειας των τροφίμων.

9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (μάθημα 
επιλογής): Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη Διασφά-
λισης Ποιότητας στον Αγροτοδιατροφικό τομέα με στόχο 
την καλύτερη κατανόηση την Νομοθεσίας Τροφίμων που 
σχετίζεται με την ποιότητα. Αναλύονται η έννοια της ποι-
ότητας των τροφίμων, το κόστος ποιότητας καθώς και 
μία σειρά από πρότυπα διασφάλισης ποιότητας στον 
Αγροτοδιατροφικό τομέα όπως τα πρότυπα HACCP και 
ISO22000, τα πρότυπα BRC Global Standards (British 
Retail Consortium) και IFS (International Food Standard), 
τα πρότυπα για την πρωτογενή παραγωγή AGRO και 
GLOBALGAP (EUREPGAP), το πρότυπο ISO9001, το 
πρότυπο περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001, Το 
πρότυπο για τη δημιουργία, οργάνωση και διαπίστευση 
εργαστηρίων μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων 
ISO17025 και πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας σε σχέση 
με τη διατροφή (π.χ. HALAL, COSHER).

10. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ (μάθημα επι-
λογής): Δείκτες ποιότητας και μέθοδοι αξιολόγησης ποι-
οτικών χαρακτήρων. Οργανοληπτικές μέθοδοι και σχέση 
με αναλυτικές μεθόδους. Παράγοντες που καθορίζουν 
τη διάρκεια ζωής ενός τροφίμου (μηχανισμοί αποτυχί-
ας). Φυσικοχημικές μεταβολές και υποβάθμιση της ποι-
ότητας. Επίδραση των συστατικών των τροφίμων στη 
διάρκεια ζωής ενός τροφίμου. Επίδραση επεξεργασίας 
και περιβαλλοντικών παραγόντων στη διάρκεια ζωής. 

Εφαρμογές προσθέτων για την επέκταση της διάρκειας 
ζωής. Αλληλεπιδράσεις συστατικών των τροφίμων και 
επεξεργασιών. Προσδιορισμός ιδιοτήτων συσκευασίας 
για την επίτευξη της επιθυμητής διάρκειας ζωής.

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
10. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ (υποχρεωτικό μάθημα): Το μάθημα εστιάζεται 
την παρουσίαση των ερευνητικών θεμάτων στα οποία 
δραστηριοποιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς 
και την ανάπτυξη ειδικών θεμάτων Νομοθεσίας Τρο-
φίμων και Ποτών από προσκεκλημένους ομιλητές. Οι 
στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την εκπαίδευση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα παρουσίασης 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ενημέρωση σε ειδικά 
θέματα Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών από προσκε-
κλημένους ομιλητές και την τακτική επαφή (επιστημονι-
κή και κοινωνική) μεταξύ των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ 
του Τομέα, των στελεχών της βιομηχανίας τροφίμων και 
επιστημόνων άλλων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

11. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ Ι (υποχρεωτικό μάθημα): Διερεύνηση θεμάτων 
που σχετίζονται με την οριζόντια (γενική) Νομοθεσία 
Τροφίμων και Ποτών. Ο φοιτητής/-τρια θα αναλαμβάνει 
ένα θέμα, που αφορά γενικούς κανόνες της Νομοθεσίας 
οι οποίοι ισχύουν για τα τρόφιμα και ποτά, θα διεξάγει βι-
βλιογραφική έρευνα και θα πραγματοποιεί ανασκόπηση 
της νομοθεσίας που διέπει το συγκεκριμένο θέμα, καθώς 
και παρουσίαση και συγγραφή μιας κριτικής μελέτης 
και σχολιασμού του με βάσει τις επιστημονικές γνώσεις 
που έχει λάβει στο παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών.

12. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟ-
ΤΩΝ II (υποχρεωτικό μάθημα): Διερεύνηση θεμάτων που 
σχετίζονται με την κάθετη (ειδική) Νομοθεσία Τροφίμων 
και Ποτών. Ο φοιτητής/-τρια θα αναλαμβάνει ένα θέμα, 
που αφορά κανόνες της Νομοθεσίας οι οποίοι ισχύουν 
για τα συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων ή ποτών, θα 
διεξάγει βιβλιογραφική έρευνα και θα πραγματοποιεί 
ανασκόπηση της νομοθεσίας που διέπει το συγκεκρι-
μένο θέμα, καθώς και παρουσίαση και συγγραφή μιας 
κριτικής μελέτης και σχολιασμού του με βάσει τις επιστη-
μονικές γνώσεις που έχει λάβει στο παρόν μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2019

 Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   
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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,
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