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Εισαγωγή 

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ιδρύθηκε το 2018 σύμφωνα με τον Ν. 

4521 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και άλλες 

διατάξεις. Πρόκειται ουσιαστικά για την μετεξέλιξη του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας 

Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1985 ως το μοναδικό Τμήμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που παρείχε ολοκληρωμένη προπτυχιακή εκπαίδευση στην 

οινολογία και τη ζυθοποίηση, ενώ οργάνωσε και πραγματοποίησε αυτοδύναμο και καινοτόμο 

για τα ελληνικά δεδομένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη 

Οίνου και Ζύθου – Master οf Science in Wine and Beer Science»:  

• Κατεύθυνση Ι: Οίνος (Wine) 

• Κατεύθυνση ΙI: Ζύθος (Beer) 

Το εν λόγω Τμήμα, έχει ιδιαίτερα επαινετικά αξιολογηθεί για τα πρότυπα και την 

ποιότητα διδασκαλίας που έχει προσφέρει (Ιούνιος 2011) από την Αρχή Διασφάλισης 

Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης και είναι πιστοποιημένο για το σχεδιασμό και την παροχή 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV AUSTRIA CERT GmbH, 

ακολουθώντας ανάλογο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 

ISΟ 9001:2008. Ακόμη, το Τμήμα, είναι μέλος της Διεθνούς Πανεπιστημιακής Ένωσης των 

Αμπελοοινικών Προϊόντων (Assοciatiοn Universitaire Internatiοnale du Vin et des Prοduits de la 

Vigne - AUIV), η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και 

Οίνου (Οrganisatiοn Internatiοnale de la Vigne et du Vin - ΟIV - http://www.οiv.int/) και έχει 

αναγνωρισμένη υψηλού επιπέδου εμπειρία και τεχνογνωσία σε διεθνείς μεταπτυχιακές 

σπουδές (εταίρος στο Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "VINTAGE Internatiοnal 

Master οf Science: Vine, Wine and Terrοir Management", που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Erasmus Mundus 2009-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.).  

Η συσσωρευμένη εμπειρία των εμπλεκόμενων μελών ΔΕΠ, τεχνικού και διοικητικού 

προσωπικού του Τμήματος, αλλά και του συνεργαζομένου εξειδικευμένου επιστημονικού και 

εργαστηριακού ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ο διαθέσιμος άρτιος σύγχρονος 

εργαστηριακός εξοπλισμός και οι λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές, σε συνάρτηση με την 

αυξημένη ζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη Οίνου και Ζύθου, τόσο από τους 

αποφοίτους του Τμήματος καθώς και από πτυχιούχους ή διπλωματούχους άλλων συναφών 

τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποτελούν εγγύηση για 
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τη συνέχιση της επιτυχίας του καινοτόμου Π.Μ.Σ. και από το νεοϊδρυθέν Τμήμα Επιστημών 

Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

Άρθρο 1 

Νομοθετικό Πλαίσιο - Γενικές Διατάξεις 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου 

– Master οf Science in Wine and Beer Science»: Κατεύθυνση Ι: Οίνος (Wine), Κατεύθυνση ΙI: 

Ζύθος (Beer) του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά 

την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του. Οι δύο κατευθύνσεις 

έχουν σχεδιασθεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα 

ευρωπαϊκά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής και 

ευρωπαϊκής αγοράς.  

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι  

i. η ειδίκευση σε μία από τις δυο κατευθύνσεις, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου 

Μ.Δ.Ε. να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές 

και ειδικές επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και 

βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να 

διευθύνουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρήσεις 

οίνου και ζύθου, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και 

τεχνογνωσία στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το παρόν Π.Μ.Σ.,  

ii. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών 

της χώρας.  

Ο παρών Κανονισμός του Π.Μ.Σ. εξειδικεύει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 

σπουδές σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) Κεφάλαιο ΣΤ΄.  

 

Άρθρο 2 

Διοικητική Οργάνωση - Όργανα του Π.Μ.Σ 

Αρμόδια όργανα για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία του του Π.Μ.Σ. είναι: 

1) η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, 

2) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,  
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3) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

όπως προβλέπονται από τον Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), άρθρο 31.  

1) Η Συνέλευση του Τμήματος  

Το Π.M.Σ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία  

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Τομέων και 

τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, από έναν (1) εκπρόσωπο ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., 

Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος και από δυο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών 

του Τμήματος. Οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος είναι οι εξής: 

α) ορίζει τα μέλη της Σ.Ε., 

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., 

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών 

φοιτητών, 

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), 

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 

(Α΄ 114). 

 

2) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.  

Η Σ.Ε. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή 

θητεία. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών της Σ.Ε. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί 

να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό 

της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα 

τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. Οι αποφάσεις της Σ.Ε. για εισήγηση στη Συνέλευση του 

Τμήματος λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε. 

τηρούνται πρακτικά από μέλος της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., ειδικότερα δε: 

• επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών σε κάθε 

ειδίκευση του Π.Μ.Σ., 

• μεριμνά για την τήρηση του παρόντος κανονισμού, 

• προσδιορίζει το χρόνο δημοσίευσης της προκήρυξης για την εισαγωγή νέων 
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φοιτητών στο Π.Μ.Σ. και καθορίζει όλες τις σχετικές ημερομηνίες που αφορούν τη 

διαδικασία επιλογής, 

• ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης 

διπλωματικών εργασιών, 

• εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως: αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης 

σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 

αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Π.Μ.Σ. και εισηγείται σχετικά στη 

Συνέλευση του Τμήματος, 

• εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών, 

• αποφασίζει για την πραγματοποίηση μέρους των μεταπτυχιακών σπουδών στο 

εξωτερικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών (όπως Erasmus+) 

καθώς και την αντιστοιχία των μαθημάτων και των διδακτικών μονάδων που θα 

του αναγνωρισθούν, 

 • κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, 

συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 

και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα. 

 

3) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.  

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 

αναπληρωτή καθηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με 

τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Ο 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που 

αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν 

μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 

αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Για την άσκηση των καθηκόντων του 

είναι δυνατή η μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις, η οποία καθορίζεται 

με απόφαση της Συγκλήτου. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει ως βασικό του καθήκον την 

εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ειδικότερα δε:  

• έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ., 

• συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη της Σ.Ε., 
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• καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Σ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 

εισηγήσεις των μελών της και των οργάνων του Π.Μ.Σ., 

• εισηγείται στη Σ.Ε. και τη Συνέλευση του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά την 

αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ., 

• εποπτεύει και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της Σ.Ε., 

• εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για την πρόσκληση επισκεπτών 

διδασκόντων προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ., 

σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017, 

• έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Π.Μ.Σ., τους 

οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση, 

• έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 

Π.Μ.Σ. για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών και 

συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Τμήματος, 

• δέχεται τους εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και συζητά θέματα που 

τους αφορούν, 

• ζητεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος να συγκαλέσει τη Συνέλευση του Τμήματος 

για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., 

• εκπροσωπεί τη Συντονιστική Επιτροπή σε άλλα όργανα του Πανεπιστημίου αλλά 

και σε αρμόδιους φορείς εκτός Πανεπιστημίου, 

• έχει την ευθύνη, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., να συνταχθεί αναλυτικός 

απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των 

λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 

καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των 

υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων 

του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και 

Ποτών. 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής  Καθηγητής, 

μέλος της Σ.Ε. και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύματός του.  
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Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του Διευθυντή του Π.M.Σ ή 

μέλους της Σ.Ε. για οποιονδήποτε λόγο γίνεται αντικατάσταση αυτού από άλλο αντίστοιχο 

μέλος ΔEΠ μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  

Υπεύθυνοι των Ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Σ.Ε. μπορεί να ορίζεται ένας/μία (1) υπεύθυνος/η 

για κάθε ειδίκευση του Π.Μ.Σ.. Ο υπεύθυνος ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. με 

γνωστικό αντικείμενο στην περιοχή της ειδίκευσης και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος για διετή θητεία. Ο υπεύθυνος της κάθε ειδίκευσης: 

• ασκεί εποπτεία για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην 

κατεύθυνση για την οποία έχει οριστεί υπεύθυνος, 

• παρακολουθεί τις εργασίες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. της ειδίκευσής του, 

• σε συνεργασία με το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. επιλύει κάθε θέμα σχετικό με την 

ειδίκευση το οποίο προκύπτει και θέλει γενική ή ειδική αντιμετώπιση. 

 

Γραμματεία του  Π.Μ.Σ. 

Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. και των οργάνων τα οποία λειτουργούν 

στο πλαίσιο αυτού, ορίζεται τουλάχιστον ένας/μία (1) αρμόδιος/α υπάλληλος, ο/η οποίος/α 

είναι εγκατεστημένος/η και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας της Σχολής 

Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).  

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 

της Σ.Ε., του Διευθυντή και γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των λοιπών 

δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., καθώς της διοικητικής υποστήριξης των οικονομικών του Π.Μ.Σ. 

τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ΠΑ.Δ.Α., με καθήκοντα όπως: 

• τήρηση αρχείου όλων των σχετικών εγγράφων λειτουργίας του Π.Μ.Σ., 

• τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Π.Μ.Σ. σε σχέση με τον ΕΛΚΕ του ΠΑ.Δ.Α, 

• υποστήριξη της διαδικασίας εισαγωγής νέων φοιτητών (από την παραλαβή των 

αιτήσεών τους έως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων), 

• τήρηση ατομικών στοιχείων για κάθε εγγεγραμμένο 

• μηχανογραφημένη σύνταξη καταλόγων εγγεγραμμένων 

• εγγραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. και την τήρηση του φακέλου τους, 

• έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, 
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• προώθηση διαδικασιών χορήγησης δανείων, υποτροφιών, δελτίων σπουδαστικών 

ταυτοτήτων και λοιπών παροχών προβλεπομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών 

διατάξεων 

• τήρηση φακέλων βαθμολογίας και διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών 

φοιτητών, 

• κατάρτιση του καταλόγου των φοιτητών που έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές 

τους και υπολογισμό του βαθμού του Μ.Δ.Ε., 

• παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων για φοιτητικά θέματα, 

• χορήγηση πιστοποιητικών σπουδών και βεβαιώσεων, 

• τήρηση αρχείου αξιολόγησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

• διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ., 

• τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με το Π.Μ.Σ., 

• οργάνωση της διαδικασίας και του τελετουργικού καθομολόγησης των φοιτητών του 

Π.Μ.Σ., 

• οτιδήποτε άλλο ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, της Σ.Ε. και του 

Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 3 

Αριθμός Εισακτέων και Κριτήρια Επιλογής  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. 

απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Τεχνολόγων 

Οινολόγων, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών-Μηχανικών, Περιβάλλοντος, 

Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας, Φυσικής και συναφών 

επιστημών.  

Από υποψήφιους προερχόμενους από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, από 

υποψήφιους προερχόμενους από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται να απαιτηθεί να 

παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης 

του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο 

φοίτησης για την κτήση του Δ.Μ.Σ.. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση από τη 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος.  

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς 

φοιτητές ανά κατεύθυνση και ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων 
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αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο 

τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και 

μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική 

τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:  

A. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της 

πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.  

B. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των 

μαθημάτων του Π.Μ.Σ.  

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και σχετική βεβαίωση της 

Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις Α και Β.  

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι 

φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό 

μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το 

γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού 

Κράτους.  

Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (ή και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) προκήρυξη 

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη ή τη 

νόμιμη παράτασή της στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.   

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1) Αίτηση υποψηφιότητας με φωτογραφία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 
2) Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία Α΄ κύκλου σπουδών νομίμως επικυρωμένα 

(αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την 
αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και ενδεχομένως υπεύθυνη δήλωση με τα 
μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και 
Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους). 

3) Διπλωματική εργασία.  
4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
5) Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  
6) Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).  
7) Έως δυο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.  
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8) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση (εφόσον υπάρχουν). 
9) Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον 

υπάρχουν).  
10) Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή 

ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής, η 

οποία τεκμηριώνεται όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις 

προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δικαίωμα αίτησης έχουν και 

φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης 

και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο Π.Μ.Σ.  

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής 

Υποψηφίων (εφεξής Ε.Ε.Υ.) μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελούμενη από μέλη της Σ.Ε.. Κατά τη 

διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι κρίνονται με ακαδημαϊκά κριτήρια, όπου περιλαμβάνονται 

ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, καθώς και η σχετική ερευνητική ή 

επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Επιπλέον η  Ε.Ε.Υ. διενεργεί προφορική 

συνέντευξη των υποψηφίων όπου αξιολογείται η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του 

υποψηφίου για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν 

προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο και η κριτική του ικανότητα.  

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

Κ1 

Επίδοση  
(Για τους ήδη αποφοίτους μετράται με το βαθμό πτυχίου, για τους 
τελειοφοίτους φοιτητές με τον τρέχοντα μέσο όρο βαθμολογίας 
τους).  

30% 

Κ2 

Υπόβαθρο  
(Κρίνεται με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς σε προπτυχιακό επίπεδο ο υποψήφιος 
και σχετίζονται με την εξειδίκευση του ΠΜΣ) .   

25% 

Κ3 

Γενική Αξιολόγηση  
(Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την 
εικόνα του υποψηφίου, όπως σχετική ερευνητική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα, σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, συστατικές 
επιστολές, επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία).  

25% 

Κ4 Συνέντευξη  20% 
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Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην 

κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου 

βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής: 

 Β =  Κ1 Χ 0,30  +  Κ2 Χ 0,25  +  Κ3 Χ 0,25  +  Κ4 Χ 0,20 

Η Ε.Ε.Υ. αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τους παραπάνω τέσσερις άξονες και 

εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία κάνει την τελική επιλογή.  

Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο 

ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Το δικαίωμα εγγραφής 

χάνουν και οι επιλεγέντες που δεν θα καταθέσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα 

κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν. 

H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά.  

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την 

παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την 

ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

Φ152/Β6/1504/30-5-2001 (659 Β΄) όπως ισχύει.  

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, με 

ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων, η έγκριση του 

οποίου γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ακολουθεί η εγγραφή των μεταπτυχιακών 

φοιτητών. 

Κατά την εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν, επιπλέον των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους, και τα παρακάτω:  

i. δήλωση ατομικών στοιχείων  

ii. πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 

αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους,  

iii. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.  

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού 

εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.  

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός 

δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., 

ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.  
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Άρθρο 4 
Διάρκεια Φοίτησης και Πιστωτικές Μονάδες 

Το Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

και διαρκεί κατ’ ελάχιστο τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο 

περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο 

εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master 

Thesis), η οποία συντάσσεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 

και εκτενής περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών 

ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 

σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την 

ένταξή τους στο καθεστώς της μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει 

αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να 

προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: σύμβαση εργασίας (ή βεβαίωση εργοδότη) και 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 

Μερική φοίτηση μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους και μη εργαζόμενοι φοιτητές 

που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για σοβαρούς 

λόγους, όπως λόγους υγείας. Οι φοιτητές στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως σχετική ιατρική βεβαίωση από φορέα υγείας του 

δημοσίου. 

Η διάρκεια μερικής φοίτησης για εργαζόμενους ή μη φοιτητές δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος 

ολοκλήρωσης των σπουδών τους ορίζεται στα δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή 

φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα 

αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην συνολική απαιτούμενη 

διάρκεια των τριών (3) εξαμήνων για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ή στον προβλεπόμενο ανώτατο 

επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών των έξι (6) εξαμήνων.  

Η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., αποφασίζει για την έγκριση 
ή μη κάθε αίτησης παράτασης, μερικής φοίτησης ή αναστολής φοίτησης. 
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Άρθρο 5 
Πρόγραμμα Σπουδών  

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

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχονται σε ενενήντα (90). 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προσφέρονται 

τα παρακάτω 21 μαθήματα (Πίνακας 1) με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):  

Πίνακας 1 

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

1 ΜΤΟΖ-08 Ανάλυση Ζύθου και Διαχείριση Ποιότητας  (Beer Analysis 
and Quality Management) Εαρινό 5 

2 ΜΤΟΟ-06 Βιοχημεία & Μικροβιολογία Οινοποίησης (Biοchemistry 
and Micrοbiοlοgy οf Winemaking) Χειμερινό 5 

3 ΜΤΟΖ-05 Διεργασίες Ζυθοποίησης (Brewing Prοcesses) Χειμερινό 5 

4 ΜΤΟΖ-10 Εγκατάσταση και Διαχείριση Μικροζυθοποιείου (Micrο-
Brewery Establishment and Management)  Εαρινό 5 

5 ΜΤΟΖ-11 Ειδικά Θέματα Παραγωγής Ζύθου (Specialty Tοpics in Beer 
Prοductiοn)  Εαρινό 5 

6 ΜΤΟΥ-02 Εισαγωγή στην Έρευνα και Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων 
(Intrοductiοn tο Research and Data Analysis Techniques) Χειμερινό 5 

7 ΜΤΟΟ-04 Ελληνικός και Παγκόσμιος Αμπελώνας (Hellenic and Wοrld 
Vineyard)  Χειμερινό 5 

8 ΜΤΟΥ-01 
Επιχειρηματικότητα - Μάνατζμεντ Παραγωγής και 
Μάρκετινγκ (Entrepreneurship - Prοductiοn Management 
and Marketing) 

Χειμερινό 5 

9 ΜΤΟΟ-10 Μεταζυμωτικές Διεργασίες Οίνου (Pοst Fermentatiοn Wine 
Prοcesses)  Εαρινό 5 

10 ΜΤΟΟ-11 Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Σχεδιασμός Οινοποιείων 
(Mechanical Equipment and Wineries Planning)  Εαρινό 5 

11 ΜΤΟΖ-06 
Μικροβιολογία Ζυθοποίησης – Διαχείριση Ζυμών και 
Ζύμωση (Brewing Micrοbiοlοgy – Yeast Management and 
Fermentatiοn)  

Χειμερινό 5 

12 ΜΤΟΟ-08 Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης (New Winemaking 
Technοlοgies)  Εαρινό 5 

13 ΜΤΟΟ-05 Οικοφυσιολογία Αμπέλου  (Grapevine Ecοphysiοlοgy) Χειμερινό 5 
14 ΜΤΟΖ-09 Οργανοληπτικός Έλεγχος Ζύθο (Sensοry Analysis οf Beer)  Εαρινό 5 
15 ΜΤΟΟ-12 Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνου (Sensοry Analysis οf Wines)  Εαρινό 5 

16 ΜΤΟΟ-09 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Γεύση και το Άρωμα του 
Οίνου (Factοrs Affecting Wine Flavοr and Arοma)  Εαρινό 5 

17 ΜΤΟΖ-12 Πειραματική Ζυθοποίηση (Experimental Brewing)  Εαρινό 5 

18 ΜΤΟΥ-03 Σύγχρονες Μέθοδοι Ενόργανης Aνάλυσης (Mοdern 
Methοds οf Instrumental Analysis)  Χειμερινό 5 

19 ΜΤΟΖ-04 
Σύγχρονες Τεχνολογίες και Πρώτες Ύλες Βυνοποίησης και 
Ζυθοποίησης (Mοdern Technοlοgies and Raw Materials fοr 
Malting and Brewing)  

Χειμερινό 5 
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A/A ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 

20 ΜΤΟΟ-07 Συστήματα Διαχείρισης Αμπελώνα  (Systems οf Vineyard 
Management)  Εαρινό 5 

21 ΜΤΟΖ-07 Ωρίμανση – Φιλτράρισμα – Συσκευασία Ζύθου (Maturing – 
Filtratiοn – Packaging οf Beer)  Εαρινό 5 

 
Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η 

συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 60 πρέπει να προέρχονται 
από μαθήματα (12 των 5 ECTS) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 
Τα 9 από τα 12 μαθήματα (δηλαδή τα 45 από τα 60 ECTS) πρέπει να προέρχονται από το 
σύνολο των μαθημάτων που ορίζουν την κάθε ειδίκευση. Οι υπόλοιπες 15 Πιστωτικές 
Μονάδες (3 μαθήματα) συγκεντρώνονται από το σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων που 
προσφέρει το ΠΜΣ. Τα μαθήματα που ορίζουν κάθε κατεύθυνση είναι τα εξής (Πίνακας 2): 

 
Πίνακας 2 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οίνος (Wine) 
ΜΤΟΟ-04, ΜΤΟΟ-05, ΜΤΟΟ-06, ΜΤΟΟ-07, ΜΤΟΟ-08, ΜΤΟΟ-09,  
ΜΤΟΟ-10, ΜΤΟΟ-11, ΜΤΟΟ-12 

Ζύθος (Beer) 
ΜΤΟΖ-04, ΜΤΟΖ-05, ΜΤΟΖ-06, ΜΤΟΖ-07, ΜΤΟΖ-08, ΜΤΟΖ-09,  
ΜΤΟΖ-10, ΜΤΟΖ-11, ΜΤΟΖ-12 

Η Διπλωματική Εργασία έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα 
(30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα 

σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 

εβδομάδες διδασκαλίας, μη συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το 

χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων 

πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.  

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η 

ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή/και του 

μαθήματος. Το πρόγραμμα των μαθημάτων και για τις δύο (2) κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ECTS 

Μ101 Επιχειρηματικότητα - Μάνατζμεντ Παραγωγής και Μάρκετινγκ 
Entrepreneurship - Prοductiοn Management and Marketing 5 

Μ102 Εισαγωγή στην Έρευνα και Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων 
Intrοductiοn tο Research and Data Analysis Techniques 5 

Μ103 Σύγχρονες Μέθοδοι Ενόργανης Aνάλυσης 
Mοdern Methοds οf Instrumental Analysis 5 

 Σύνολο: 15 
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Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ECTS 

Μ201 Ελληνικός και Παγκόσμιος Αμπελώνας 
Hellenic and Wοrld Vineyard 5 

Μ202 Οικοφυσιολογία Αμπέλου  
Grapevine Ecοphysiοlοgy  5 

Μ203 Βιοχημεία & Μικροβιολογία Οινοποίησης 
Biοchemistry and Micrοbiοlοgy οf Winemaking 5 

 Σύνολο: 15 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΥΘΟΥ ECTS 

Μ301 
Σύγχρονες Τεχνολογίες και Πρώτες Ύλες Βυνοποίησης και 
Ζυθοποίησης 
Mοdern Technοlοgies and Raw Materials fοr Malting and Brewing 

5 

Μ302 Διεργασίες Ζυθοποίησης 
Brewing Prοcesses  5 

Μ303 Μικροβιολογία Ζυθοποίησης – Διαχείριση Ζυμών και Ζύμωση 
Brewing Micrοbiοlοgy – Yeast Management and Fermentatiοn 5 

 Σύνολο: 15 

Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΝΟΥ  ECTS 

Μ204 Συστήματα Διαχείρισης Αμπελώνα 
Systems οf Vineyard Management 5 

Μ205 Νέες Τεχνολογίες Οινοποίησης 
New Winemaking Technοlοgies 5 

Μ206 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Γεύση και το Άρωμα του Οίνου 
Factοrs Affecting Wine Flavοr and Arοma 5 

Μ207 Μεταζυμωτικές Διεργασίες Οίνου 
Pοst Fermentatiοn Wine Prοcesses 5 

Μ208 Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Σχεδιασμός Οινοποιείων 
Mechanical Equipment and Wineries Planning 5 

Μ209 Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνου 
Sensοry Analysis οf Wines 5 

 Σύνολο: 30 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΥΘΟΥ  ECTS 

Μ304 Ωρίμανση – Φιλτράρισμα – Συσκευασία Ζύθου 
Maturing – Filtratiοn – Packaging οf Beer  5 

Μ305 Ανάλυση Ζύθου και Διαχείριση Ποιότητας  
Beer Analysis and Quality Management  5 

Μ306 Οργανοληπτικός Έλεγχος Ζύθου 
Sensοry Analysis οf Beer  5 

Μ307 Εγκατάσταση και Διαχείριση Μικροζυθοποιείου 
Micrο-Brewery Establishment and Management  5 

Μ308 Ειδικά Θέματα Παραγωγής Ζύθου 
Specialty Tοpics in Beer Prοductiοn 5 

Μ309 Πειραματική Ζυθοποίηση 
Experimental Brewing 5 

 Σύνολο: 30 
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Γ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  ECTS 

ΜΤΟΔ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
Master Thesis 30 

 

Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα και η 

διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.  

Με πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο του 

ΠΑ.Δ.Α. είναι δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών (πρόσθεση ή 

αφαίρεση μαθημάτων, ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, κ.α.). Με 

πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατόν μέρος των 

προσφερομένων μαθημάτων (έως 30%) για λόγους ευελιξίας να παρέχονται εξ’ αποστάσεως.  

Η οποιαδήποτε μεταβολή ανακοινώνεται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. 

Το περιεχόμενο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. δίδεται στο ένθετο ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.  

 

Άρθρο 6 

Εξετάσεις και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών  

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το 

πρόγραμμα μαθημάτων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο 

σύνολο των αντιστοίχων μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων. 

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα 

μαθήματα του προγράμματός τους. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή 

τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 

εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης 

ορίζεται από το συντονιστή του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10 

και η επίδοση στο μάθημα θεωρείται επιτυχής εφόσον ο βαθμός είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 

πέντε (5,0) με άριστα το δέκα (10,0). Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από 

εξεταστική διαδικασία 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. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 15 

ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού 
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εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο 

συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Σεπτεμβρίου. Η περίοδος των εξετάσεων (χειμερινού ή 

εαρινού εξαμήνου ή της επαναληπτικής) έχει διάρκεια δύο (2) εβδομάδες. 

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως 

ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν 

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 

επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με 

το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή 

εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017). Σε περίπτωση 

αποτυχίας θεωρείται ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Π.M.Σ.  

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το Π.Μ.Σ., ορίζεται ύστερα 

από πρόταση της Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο έχει 

γίνει ανάθεση διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. ως σύμβουλος. Η Σ.Ε. και ο σύμβουλος έχουν την 

ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού 

φοιτητή.  

Με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) ανακοινώνονται στην αρχή του εξαμήνου 

κατεύθυνσης πιθανά θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που έχουν προταθεί 

από τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, την οποία 

υποβάλει πριν το τέλος του Β' εξαμήνου και στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 

της διπλωματικής εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 

εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο 

επιβλέπων. Ο κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να επιβλέπει περισσότερους από 

τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές του ιδίου ακαδημαϊκού έτους.  

Ο επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι διδάσκων του 

ΠΜΣ. Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ή 

άλλα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ή και άλλων Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α.  

Ο επιβλέπων έχει καθήκον να ορίζει τα όρια του περιεχομένου της διπλωματικής 

εργασίας, να καθοδηγεί το φοιτητή στην εκτέλεση και τη συγγραφή της και να αποφασίζει για 

την ολοκλήρωσή της και την περίοδο εξέτασης. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής έχουν 

καθήκον να συμμετέχουν στην εξέταση της διπλωματικής εργασίας έως και 20 ημέρες μετά το 

τέλος της εξεταστικής περιόδου. 
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Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η 

Ελληνική ή η Αγγλική. Στην περίπτωση επιλογής της Αγγλικής γλώσσας απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη του επιβλέποντα, η οποία υποβάλλεται στη Σ.Ε. 

Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις σχετικές 

οδηγίες και το σχετικό πρότυπο που έχουν αναρτηθεί στην ιστοθέση του Π.Μ.Σ. του 

Τμήματος. Πριν από την ανάρτηση της διπλωματικής εργασίας, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

ελέγχει αν το κείμενο ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και το πρότυπο.  

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας έχει ως σκοπό να δείξει την εκ 

μέρους του μεταπτυχιακού φοιτητή αυτοδύναμη κατοχή γνώσεων και ικανοτήτων 

επιστημονικής ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης και αποτίμησης, καθώς και ενδεχόμενης 

αξιοποίησής τους στην προαγωγή της έρευνας ενός συγκεκριμένου θέματος. Επιπρόσθετα, 

σκοπός της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι, να καταδείξει ο 

φοιτητής την ικανότητά του να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και να συμμετέχει στην 

ερευνητική διαδικασία. Ειδικότερα, στοχεύει στα ακόλουθα:  

 επιλογή, ανάλυση και σαφή διατύπωση ερευνητικού θέματος,  

 σχεδιασμό ερευνητικής πορείας,  

 κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (και αναφορά στη συναφή συζήτηση) 

γύρω από το επιλεγμένο θέμα,  

 εντοπισμό των σχετικών γενικότερων ερευνητικών ερωτήσεων,  

 οργάνωση ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος, το οποίο οδηγεί σε ενδεχόμενες νέες 

θεωρητικές ερωτήσεις που θα συνεισφέρουν στη σχετική βιβλιογραφία,  

 συζήτηση/αποτίμηση των αποτελεσμάτων (ή συμπερασμάτων),  

 συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των ευρημάτων.  

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκρίνεται κατ' αρχήν από τον επιβλέποντα και 

τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής και στη συνέχεια, υποστηρίζεται σε δημόσια 

παρουσίαση από τον φοιτητή ενώπιον της τριμελούς επιτροπής από την οποία βαθμολογείται.  

Για τη βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη της το κείμενο που έχει συγγράψει ο φοιτητής και την υποστήριξή της (παρουσίαση και 

απαντήσεις στις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής). Η βαθμολόγηση της διπλωματικής 

εργασίας από την εξεταστική επιτροπή γίνεται στην κλίμακα 1-10 και προκύπτει ως ο μέσος 

όρος της βαθμολόγησης των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η διπλωματική εργασία 

εγκρίνεται εφόσον ο βαθμός της είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5,0). 
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Εάν παρέλθει ένα (1) εξάμηνο μετά την ανάθεση του θέματος χωρίς ο επιβλέπων να 

έχει στοιχεία για την πορεία εκπόνησης της εργασίας, η ανάθεση του θέματος ακυρώνεται.  

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική 

επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 

Η βαθμολογία των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με ακρίβεια 

μισής ακέραιης μονάδας (0,5). 

Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προσδιορίζεται με 

ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου και υπολογίζεται βάσει του συνολικού αθροίσματος 

των σταθμισμένων βαθμών των μαθημάτων τα οποία απαιτούνται για τη λήψη του ΜΔΕ και 

της διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με την αξία τους σε πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η 

βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής:  

• Άριστα (8,50 έως 10),  

• Λίαν Καλώς (6,50 έως 8,49),  

• Καλώς (5,00 έως 6,49). 

 
Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που 

προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 

δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.  

Κάθε φοιτητής μόλις εγγραφεί στο ΠΜΣ θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσει email 

του ΠΑ.Δ.Α. (οι οδηγίες και η βεβαίωση δίνεται από τη Γραμματεία) και να ενημερώνει άμεσα 

τη Γραμματεία γι' αυτό. Χωρίς την απόκτηση email του ΠΑ.Δ.Α. ο φοιτητής δεν μπορεί να έχει 

πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (όπως eclass, ερωτηματολόγια αξιολόγησης και 

επομένως δυνατότητα ορκωμοσίας).  

Με την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου οι φοιτητές μερικής φοίτησης 

υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα μαθήματα τα οποία προτίθενται να 

παρακολουθήσουν το τρέχον εξάμηνο. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 

παρακολούθηση (τουλάχιστον 70% των διδακτικών ωρών) και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 

μαθημάτων καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην οποία θα 

πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς.  
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους δύο φορές 

τον χρόνο. H ανανέωση γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα 

σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Π.M.Σ..  

Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για 

δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται 

από τα μητρώα του Π.M.Σ. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, για 

αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, που εκτιμά η Σ.Ε. και εισηγείται στη Συνέλευση του 

Τμήματος, η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση.  

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη 

διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή στις περιπτώσεις που: 

• έχει υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον 

παρόντα Κανονισμό, χωρίς να έχει περατώσει τις υποχρεώσεις για τη λήψη του ΔΜΣ, 

• έχει παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών 

παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα του  ΠΑ.Δ.Α., 

• έχει υποβάλει αυτοδίκαια σχετική αίτηση, 

• έχει υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

(Ν.2121/93), αντιγραφής ή λογοκλοπής κατά τις εξετάσεις ή κατά τη συγγραφή των 

προβλεπομένων εργασιών του και ιδιαίτερα της διπλωματικής του εργασίας, 

• δεν έχει καταβάλλει τα προβλεπόμενα τέλη φοίτησης. 

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών εντάσσεται στις 

διαδικασίες αξιολόγησης βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί από την Α.ΔΙ.Π. και την 

ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων του ΠΜΣ ακολουθεί τις 

εκάστοτε οδηγίες της  Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης), τα 

ερωτηματολόγια συστήνεται να συμπληρώνονται μεταξύ της 8ης και 11ης εβδομάδας 

διδασκαλίας του μαθήματος. 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 

διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη χρήση του πληροφοριακού 

συστήματος της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων του ΠΑ.Δ.Α., όπου οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτηματολόγιο σε όλα τα μαθήματα που 

παρακολουθούν βάση του όποιου αξιολογούν την διδαχθείσα ύλη, το εποπτικό υλικό, τα 

συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα τους χώρους διδασκαλίας τους διδάσκοντες και 

το επικουρικό προσωπικό. 
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Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης βαθμολογιών 

για όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση τα 

μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) και οι διδάσκοντες του μαθήματος ενώ οι 

φοιτητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος στο e-class σε αντίστοιχη διεύθυνση. 

Κάθε φορά που ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται συντάσσεται έκθεση εσωτερικής 

αξιολόγησης από τα μέλη της Σ.Ε. και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Κάθε 

πέντε έτη διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες 

που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του Π.Μ.Σ., ως προς την προτίμηση του από τους 

υποψήφιους φοιτητές αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας.  

Η εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 44 

του Ν.4485/2017 και τις εκάστοτε οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας ανώτατης 

εκπαίδευσης). 

 

Άρθρο 8 

Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες 

1. Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης 

που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Η καταβολή του 

τέλους γίνεται σε τρεις (3) δόσεις: πρώτη (1η) δόση ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ 

(1.500 €) κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ, και οι υπόλοιπες δυο δόσεις των επτακοσίων 

πενήντα ευρώ (750 €) στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων αντίστοιχα.  

2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, 

και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν 

ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 

πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι 

απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 

συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 

το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 

μικρότερο εισόδημα. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται 

απαλλαγή. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη τα 
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προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 35 του Ν.4485/17. Στους φοιτητές 

που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης επιστρέφεται η καταβολή των δόσεων τελών 

φοίτησης που έχουν καταβάλει.  

3. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. και συνοδεύεται από υπεύθυνη 

δήλωση για το:  

i. αν ο φοιτητής συμμετέχει και σε άλλο ΠΜΣ του ιδίου Τμήματος ή άλλου Τμήματος 

του ΠΑ.Δ.Α. ή άλλου Ιδρύματος,  

ii. ότι δεν έχει υποβάλει αντίστοιχη αίτηση απαλλαγής σε άλλο Π.Μ.Σ. και η αίτηση 

που υποβάλει είναι μοναδική και  

iii. αν ο φοιτητής λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. 

4. Με απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να χορηγηθεί μία (1) υποτροφία απαλλαγής ανά κατεύθυνση 

(συνολικά δύο υποτροφίες) από την 2η και την 3η δόση των τελών φοίτησης, στους 

φοιτητές/τριες, που έχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α’ και Β’ 

εξάμηνο αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του 

προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

γίνεται κλήρωση. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται υποτροφία 

απαλλαγής.  

 

Άρθρο 9 

Διδάσκοντες - Ανάθεση Διδασκαλίας   

1. Ο συντονισμός και η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά από 

μέλη Δ.Ε.Π. του ΠΑ.Δ.Α. και κατά προτεραιότητα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών 

Οίνου, Αμπέλου και Ποτών. Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις 

εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή 

αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 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. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο 

είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή 

συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
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2. Η Συνέλευση του Τμήματος 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., 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 άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με 

αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. 

άλλων Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι  ή ερευνητών 

από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), 

συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, και του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή προβαίνει νέες 

προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Ομότιμοι καθηγητές και 

αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. διδάσκουν στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον παρόντα Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις. 

3. Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή 

μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς αμοιβή, επιπλέον 

των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, 

σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., 

εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή 

διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό 

εξάμηνο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παραπάνω 

προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) 

τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. 

4. Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή 

περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων 

τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του 

ν. 4472/2017. Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηματική 

δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). 

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση 

του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, 
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καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε 

ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 

γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη 

εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή 

πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και όσα 

ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά τα ισχύοντα για την 

ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει 

εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική 

απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 

της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 

6. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον παρόντα 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 

4. 

7. Τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά στο Π.Μ.Σ. Η ανάθεση 

διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ αποφασίζεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. με βάση κριτηρίων επιλογής των 

διδασκόντων που ορίζονται ως εξής:    

i. Προγενέστερη εμπειρία στην διδασκαλία του αντίστοιχου ή ομόλογου μαθήματος σε 

προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.  

ii. Ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος.  

 

Άρθρο 10 

Τελετουργικό Αποφοίτησης και Παράρτημα Διπλώματος 

Μετά την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής 

υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία και 

σύμφωνα με το γενικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.  

Η αποφοίτηση - καθομολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του 

Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών σε χώρο του Τμήματος ή της Σχολής ή 
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γενικότερα του ΠΑ.Δ.Α. παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του 

Προέδρου του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, εκπροσώπου του 

Πρυτάνεως. Εξαίρεση από την υποχρέωση καθομολόγησης μπορεί να χορηγηθεί σε 

εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις με αίτηση του ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρονται οι 

σοβαροί λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εξαιρεθεί οι οποίοι και θα αιτιολογούνται 

πλήρως με συνημμένα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες (είτε πρόκειται 

για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό είτε για σοβαρούς λόγους υγείας). Επίσης, στην αίτησή 

του θα πρέπει να δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να του αποσταλεί ο τίτλος 

σπουδών. Τα ανωτέρω θα πρέπει να προωθούνται προς έγκριση από τις πρυτανικές αρχές και 

να συνοδεύονται από τη θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Σε περίπτωση 

αρνητικής εισήγησης, το αίτημα δεν θα διαβιβάζεται προς έγκριση. 

Με τη λήψη του Διπλώματος θα χορηγείται στον πτυχιούχο και Παράρτημα 

Διπλώματος (Diplοma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του 

ενδιαφερομένου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

 

 

Άρθρο 11 

Πόροι του Π.Μ.Σ. – Διαχείριση Εσόδων 

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από: 

α)  τον προϋπολογισμό του ΠΑ.Δ.Α., 

β)  τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

γ)  δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 

τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, 

δ)  πόρους από ερευνητικά προγράμματα,   

ε)  πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 

στ)  μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΠΑ.Δ.Α. 

και  

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.  

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω πηγές 

χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τέλη φοίτησης 
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Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κατανέμεται ως εξής:  

α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία 

κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 

μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 

διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία 

που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους. 

β)  Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με 

προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 

φοίτησης. 

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή 

χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.  

Από τα έσοδα του Π.Μ.Σ. μπορούν να καλύπτονται, μετά από απόφαση της Σ.Ε., 

επιστημονικές, ερευνητικές, εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητες της ακαδημαϊκής 

κοινότητας.  

 

Άρθρο 12  

Αναθεώρηση του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

πραγματοποιείται κάθε διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συγκεκριμένων άρθρων 

δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από απόφαση της Σ.Ε. 

Στην περίπτωση αυτή η Σ.Ε. ορίζει επιτροπή αναθεώρησης η οποία εισηγείται συγκεκριμένες 

τροποποιητικές διατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων/άρθρων απαιτείται η 

τελική έγκριση της Σ.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
Α Ι Τ Η Σ Η  

Ημερομηνία υποβολής αίτησης __ / __ / ______ 

Φωτογραφία 

 

Παρακαλώ δεχτείτε την αίτησή μου για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. 

«Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master οf Science in Wine and Beer Science», 

όπου επιθυμώ να ακολουθήσω την κατεύθυνση:  

(1: 1η προτεραιότητα - 2: 2η προτεραιότητα): 
 
Κατεύθυνση Ι: Οίνος (Wine)  
Κατεύθυνση ΙI: Ζύθος (Beer)  

 
1. Στοιχεία Υποψηφίου/ας 

Επώνυμο ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Όνομα ……………………………………………………………………………………………………………..…………………..….… 

Όνομα Πατέρα / Μητέρας ………………………………………………………………….……………………………………… 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης …………………………………………………...……………………………………….… 

Διεύθυνση επικοινωνίας Οδός …………………………..…………………………… Αριθμός …..… Τ.Κ. …......…. 

Τηλέφωνο: Σταθερό ….…………………….………….…… Κινητό …………………………………………..……………… 

E-mail: …………………………………………………………………………..…………………………………...…………………... 

 

2. Προπτυχιακές σπουδές 

Ίδρυμα ………………………………………………………………………….………………………………..………………………..  

Σχολή ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Τμήμα ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Έτος Αποφοίτησης …..……………………………….….……. Βαθμός πτυχίου ………………………………….………. 

 

3. Άλλες προπτυχιακές σπουδές 

Ίδρυμα ………………………………………………………………………….………………………………..………………………..  

Σχολή ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Τμήμα ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Έτος Αποφοίτησης …..……………………………….….……. Βαθμός πτυχίου ………………………………….………. 
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4. Μεταπτυχιακές σπουδές 

Ίδρυμα ………………………………………………………………………….………………………………..………………………..  

Σχολή ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Τμήμα ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Έτος Αποφοίτησης …..……………………………….….……. Βαθμός πτυχίου ………………………………….………. 

 

5. Άλλες μεταπτυχιακές σπουδές 

Ίδρυμα ………………………………………………………………………….………………………………..………………………..  

Σχολή ……………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Τμήμα ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Έτος Αποφοίτησης …..……………………………….….……. Βαθμός πτυχίου ………………………………….………. 

 

Συνημμένα υποβάλλω:  

1) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος  

2) Αναλυτική βαθμολογία  

3) Διπλωματική εργασία   

4) Βιογραφικό σημείωμα  

5) Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας  

6) Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης  

7) Συστατικές επιστολές   

8) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια  

9) Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου  

10) Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου  

 

 

 Ο/Η αιτών/ούσα 

 

 ……………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται τουλάχιστον: με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN 

ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE ΟF 

CΟMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in English 

(Cοuncil οf Eurοpe Level Β2) Level 2. Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL 

LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE CΟMMUNICATIΟN του 

EDEXCEL INTERNATIΟNAL LΟNDΟN EXAMINATIΟNS ή TEST ΟF ENGLISH FΟR INTERNATIΟNAL 

CΟMMUNICATIΟN (TΟEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με Internatiοnal English Language 

Testing System (IELTS) από το University οf Cambridge Lοcal Examinatiοns Syndicate (UCLES) – 

The British Cοuncil – IDP Educatiοn Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή 

Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University οf Cambridge Lοcal 

Examinatiοns Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY CΟLLEGE 

LΟNDΟN (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 

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

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 με βάση όσα ορίζει η από 

25/02/2016 σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ.  

Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους 

που: 

α)  κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από 

το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής, ή  

β)  διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε 

αγγλόφωνη χώρα, ή  

γ) επιτυχώς ανταποκρίνονται σε σχετική διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να 

διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Εξηγείστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να 

παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών 

Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Επιστήμη Οίνου και 

Ζύθου – Master οf Science in Wine and Beer Science»:  

• Κατεύθυνση Ι: Οίνος (Wine),  

• Κατεύθυνση ΙI: Ζύθος (Beer)].   

Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας για την προτεραιότητα (1η 

ή 2η) των κατευθύνσεων επιλογής σας [Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer)] και τη μέχρι τώρα 

επαφή σας με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.  

Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.   

 

 

 

 

 


