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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Αξιότιμες/οι υποψήφιες/οι στο ΠΜΣ Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών, 

 

σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του Πίνακα Εισακτέων στο ΠΜΣ «Νομοθεσία 

Τροφίμων και Ποτών» από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας. 

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 ώρα 5:00 μ.μ., στο κτίριο του Τομέα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ.   

Η εγγραφή σας θα γίνει την ίδια μέρα και παρακαλούμε να προσέλθετε νωρίτερα (από τις 4:00 μ.μ.) 

για την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.. Τα 

δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε μπορεί να είναι φωτοτυπίες των πρωτότυπων παραστατικών, 

εκτός από την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση, όπου απαιτείται πρωτότυπη υπογραφή.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι για την ασφάλεια όλων μας και σύμφωνα με τις πρόσφατες Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις, στα μαθήματα συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί, νοσήσει ή 

διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR ή Rapid 

Test, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4406/24-9-2021). Ο έλεγχος των παραπάνω 

προϋποθέσεων θα γίνεται κατά την είσοδό σας στο κτήριο. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να 

επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα στη διεύθυνση https://edupass.gov.gr/ και να 

καταχωρήσετε τα στοιχεία σας. Αλλιώς δεν θα είναι δυνατόν να εισέλθετε στο κτήριο. Επίσης, θα 

πρέπει να έχετε μαζί σας αποδεικτικό εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού τεστ. 

 

Την ερχόμενη εβδομάδα θα λάβετε επιπλέον ενημέρωση για την καταβολή του τέλους εγγραφής και 

για τυχόν νεότερες οδηγίες σχετικά με έκτακτα μέτρα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (όπως ο Κανονισμός, το 

πρόγραμμα μαθημάτων, τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κ.λπ.) είναι αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://foodlaw.web.auth.gr/ 

 

Η  διαδικασία για την απαλλαγή θα ξεκινήσει αμέσως μετά την εγγραφή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. και 

οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 20/10/2021. Προς  διευκόλυνσή σας, οι σχετικές 

πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ:  

 https://foodlaw.web.auth.gr/τέλη-φοίτησης-υποδομές/ 
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