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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» 

 
Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τη 
Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Νομοθεσία Τροφίμων και 
Ποτών” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νομοθεσία 
Τροφίμων και Ποτών». 

Στο Π.Μ.Σ. 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 Τεχνολογίας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης – Δικαίου και της 
προστασίας του καταναλωτή. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι 
φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής 
βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν 
βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός εισακτέων 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) και κατά κατώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14). 

Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με την καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης 
ορίζονται (ΦΕΚ 3339/τΒ/10-8-2018) στα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (4.500 €) και 
θα καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου μαθημάτων του κάθε 
ακαδημαϊκού έτους και εντός 15 ημερών από την αρχή του εξαμήνου. Ταυτόχρονα με την 
εγγραφή καταβάλλεται το ποσό των 150 € ως τέλος εγγραφής, το οποίο αφαιρείται από το 
συνολικό ποσό της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης το καταβληθέν ποσό 
δεν επιστρέφεται.  

Υπάρχει η δυνατότητα μέχρι το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών να μην καταβάλει τέλη 
φοίτησης με βάση κοινωνικά κριτήρια. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα 
υποβληθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (δύο  
ακαδημαϊκά εξάμηνα και καλοκαιρινή περίοδος) και το σύνολο των απαιτούμενων 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75). Τα μαθήματα θα 
διεξάγονται κατά προτίμηση Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τομέα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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▪ 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.  
▪ Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή 

διακρίσεων (αν υπάρχουν). 
▪ Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν). 
▪ Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
▪ Δύο (2) φωτογραφίες. 
▪ Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα 

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

Οι φοιτητές/τριες που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν 
βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως 
στη Γραμματεία του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Κτίριο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων - Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Θέρμη) σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά στο e-
mail: msc-foodlaw@agro.auth.gr ή στην ιστοσελίδα https://foodlaw.web.auth.gr/. Δεν 
επιτρέπεται η αποστολή αιτήσεων με Ταχυδρομείο ή Ταχυμεταφορά.  

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 10 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου 2019 (10:00 – 13:00).  

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου 2019 και η έναρξη 
των μαθημάτων εντός του Οκτωβρίου 2019. 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός, τα Μαθήματα του 
Π.Μ.Σ., καθώς και το απαιτούμενο έντυπο της αίτησης του ενδιαφερόμενου υπάρχουν 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://foodlaw.web.auth.gr/ 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα e-mail: 
samolada@agro.auth.gr και msc-foodlaw@agro.auth.gr ή στα τηλέφωνα 2310991677 και 
2310991640.  

 
Θεσσαλονίκη, 22-05-2019 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 
Ευγένιος Κατσανίδης 

Αναπλ. Καθηγητής 
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