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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Διακρατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) μεταξύ του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Ελλάδα), του τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστήμιου Frederick (Κύπρος) και του
τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (Γερμανία) με τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ναυτική
Υγεία: Περιβαλλοντική Υγεία και Υγιεινή, και
Επαγγελματική Υγεία - European MSc in Maritime
Health: Environmental Health and Hygiene, and
Occupational Health».

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με
τίτλο «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 3281/17/ΓΠ
(1)
Ίδρυση Διακρατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) μεταξύ του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (Ελλάδα), του τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστήμιου Frederick (Κύπρος) και του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (Γερμανία) με τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ναυτική Υγεία:
Περιβαλλοντική Υγεία και Υγιεινή, και Επαγγελματική Υγεία - European MSc in Maritime
Health: Environmental Health and Hygiene, and
Occupational Health».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για

Αρ. Φύλλου 939

τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ.Α΄/25.8.2008, του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) και της παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71/τ.Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5
του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α/5-6-2013) Μετονομασία
κατάργηση και ένταξη τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
15/31-08-2016).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελλάδα του Πανεπιστημίου
Frederick, Κύπρος, και του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Γερμανία.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
65η/6-03-2017).
8. Το με αριθ. πρωτ. 1763/28-11-2011 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018
τη λειτουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
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Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
ειδίκευσης στην Ναυτική Υγεία: Περιβαλλοντική Υγεία
και Υγιεινή, και Επαγγελματική Υγεία - European MSc in
Maritime Health: Environmental Health and Hygiene,
Occupational Health and Human Resource» μεταξύ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ελλάδα), το οποίο θα είναι το
επισπεύδον ίδρυμα και θα έχει τη διοικητική ευθύνη του
μεταπτυχιακού, του Πανεπιστημίου Frederick (Κύπρος),
και του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (Γερμανία), σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος), και το Πανεπιστήμιο του
Αμβούργου (Γερμανία), οργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Κοινό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευρωπαϊκό
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ναυτική Υγεία:
Περιβαλλοντική Υγεία και Υγιεινή, και Επαγγελματική
Υγεία - European MSc in Maritime Health: Environmental
Health and Hygiene, and Occupational Health» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - σκοπός
Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει
την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών για την ανάπτυξη και διατήρηση της δημόσιας
Υγείας και περιβαλλοντικής Υγιεινής πάνω στα πλοία,
η οποία θεμελιώνεται στις επιστημονικές βάσεις της
επαγγελματικής υγείας, της περιβαλλοντικής Υγείας και
υγιεινής και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων που
επηρεάζονται/ επηρεάζουν τα παραπάνω. Η εκπαίδευση
στο Π.Μ.Σ. εστιάζει στην υποστήριξη της Δημόσιας υγείας στη ναυτιλία τόσο σε επιβατηγά όσο και σε εμπορικά
πλοία. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις αυξημένες
απαιτήσεις για ειδικούς στην Ευρώπη και σε όλο τον
κόσμο προκειμένου να βελτιωθεί και να διατηρηθεί το
επίπεδο δημόσια υγείας και υγιεινής πάνω στα πλοία, η
οποία εκτός από τους ναυτικούς μπορεί να επηρεάσει
και το γενικό πληθυσμό εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
ατόμων τα οποία μετακινούνται με πλοία. Το πρόγραμμα
λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές
σπουδές που παρέχουν Τμήματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη εκπαίδευση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΔΠΜΣ απονέμει κοινό πτυχίο. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) έχει γενικό τίτλο «European MSc
in Maritime Health» με κατευθύνσεις 1) Environmental
Health and Hygiene and 2) Occupational Health
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) από όλα
τα τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του
περιεχομένου του ΔΔΠΜΣ και β) από τα τμήματα ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το ΔΔΠΜΣ αποτελείται από τρία εξάμηνα σπουδών.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να συγκεντρώσουν
τριάντα (30 ECTS) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες, σε
κάθε εξάμηνο, δηλαδή ενενήντα (90 ECTS) Ευρωπαϊκές
Πιστωτικές Μονάδες, στα τρία εξάμηνα φοίτησης. Όλοι
οι φοιτητές/ φοιτήτριες οφείλουν να παρακολουθήσουν
τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο από το
Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.
2. Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην
αγγλική γλώσσα.
3. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα μαθήματα κορμού πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Frederick
της Κύπρου.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και τη
διενέργεια των μαθημάτων κορμού οι φοιτητές συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο το οποίο θα
διεξάγει την κατεύθυνση της επιλογής τους.
- Κατεύθυνση 1, Ιατρική της Εργασίας, Πανεπιστήμιο
Αμβούργου (Γερμανία).
- Κατεύθυνση 2, Περιβαλλοντική Υγεία, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (Ελλάδα).
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της κατεύθυνση επιλογής οι φοιτητές/φοιτήτριες προχωρούν στη
συγγραφή ερευνητικής εργασίας/πρακτικής και πτυχιακής πάνω στην πρακτική.
4. Η μεταπτυχιακή εργασία γράφεται στο τρίτο εξάμηνο του ΔΔΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα.
5. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ συγκροτείται από 3 Δέσμες μαθημάτων που περιγράφονται στον
πίνακα 1.
Πίνακας 1
1. 30 ΕΠΜ Μαθήματα Κορμού, Εισαγωγή στις Βασικές
έννοιες των μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ.
2. 30 ΕΠΜ Εξειδικευμένα μαθήματα στην κατεύθυνση
την οποία διάλεξε ο φοιτητής.
3. 30 ΕΠΜ Ερευνητικό έργο με μεταπτυχιακή εργασία
ή Εφαρμοσμένο έργο με μεταπτυχιακή εργασία.
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Πίνακας 2

8. Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιγράφονται
στον Πίνακα 3. Με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με βάση το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελλάδα του Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος, και του Πανεπιστημίου του Αμβούργου,
Γερμανία, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα παρακάτω μαθήματα με άλλα μαθήματα επιλογής τους που έχουν τον ίδιο αριθμό Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων τα οποία παρέχονται στα συνεργαζόμενα
Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Πίνακας 3
Μαθήματα

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

1ο εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού (στο Πανεπιστήμιο Frederick)
M1 Εισαγωγή στην έννοια της Ναυτιλίας και του Εμπορίου (Introduction to Shipping and Trade)

5

M2 Βασικές έννοιες της Ιατρικής της Εργασίας (Basic Principles of Occupational Health, UH,
Germany)

6

M3 Βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής και Δημόσιας Υγείας (Basic Principles of Environmental
and Public Health, UTH, Greece)

7

M4 Επιδημιολογία και Ερευνητικές Μέθοδοι (Epidemiology and Research Methods, UTH, Greece
and Frederick University, Cyprus)

7

M5 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στη Ναυτιλία (Maritime Human Resource Management)

5

8014

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 939/21.03.2017

2o εξάμηνο, Κατεύθυνση επιλογής- Εργασιακή Υγεία (στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου)
Μ6 Μεταδιδόμενες ασθένειες στους ναυτικούς (Infectious diseases among seafarers)

8

M7 Χρόνιες ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την έκθεση σε φυσικούς, χημικούς και ψυχολογικούς παράγοντες στους ναυτικούς - κάπνισμα και αλκοόλ στους ναυτικούς (Chronic diseases
related to exposure to physical, chemical and psychological hazards among seafarers - smoking
and alcohol use among seafarers)

8

M8 Εργασιακή φυσική κατάσταση για ναυτικούς, Διεθνείς Συνθήκες σχετιζόμενες κε την υγεία και
την ασφάλεια των ναυτικών (Work fitness for seafarers International conventions related to health
and safety of seafarers)

7

M9 Έκτακτες ανάγκες επάνω στο πλοίο και διαχείριση συμβάντων (Emergencies on board ship
and event management)

7

2ο εξάμηνο
Κατεύθυνση επιλογής - Περιβαλλοντική Υγεία και Υγιεινή (στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Μ10 Διεθνές και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την υγεία και την υγιεινή στον κλάδο της ναυτιλιακής μετακίνησης (International and European legal framework for health and hygiene in the
maritime transport sector)

5

M11 Ασφάλεια νερού και ασθένειες μεταδιδόμενες με το νερό, πρόληψη και έλεγχος
(Water safety and waterborne diseases prevention and control)

6

Μ12 Ασφάλεια τροφίμων και ασθένειες μεταδιδόμενες με τα τρόφιμα, πρόληψη και έλεγχος
(Food safety and Foodborne diseases prevention and control)

7

Μ13 Έλεγχος μολύνσεων, ποιότητα αέρα και άλλα περιβαλλοντικά θέματα (Infection control,
air quality, waste management and other environmental issues)

6

M14 Διαχείριση συμβάντων Δημόσιας υγείας επάνω στα πλοία (Management of public health
events on board ships)

6

3ο εξάμηνο
Ερευνητικό έργο με μεταπτυχιακή εργασία ή Εφαρμοσμένο έργο με μεταπτυχιακή εργασία
σε Ινστιτούτο/Οργανισμό της επιλογής του (Ανάμεσα στα συνεργαζόμενα)

30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΔΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ’ έτος εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
των Πανεπιστημίων.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο κοινό ΔΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συμμετεχόντων Τμημάτων και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του κοινού Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο
εξοπλισμός και η διοικητική δομή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας ΔΔΠΜΣ
Το κοινό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «European MSc in Maritime Health: Environmental Health and Hygiene, and Occupational
Health» θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 266.500 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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ποσό
σε ευρώ

Είδος δαπάνης
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

156.240

Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό,
πρόσθετος εξοπλισμός
(προμήθεια - ανανέωση - συντήρηση)

27.000

Μετακινήσεις

16.038

Γενικά έξοδα

67.222

ΣΥΝΟΛΟ

266.500

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 10 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι

Αριθ. 3283/17/ΓΠ
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008)«Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/
25.8.2008, του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4301/2014.
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
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εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α/5-6-2013) Μετονομασία
κατάργηση και ένταξη τμημάτων ή Σχολών και ίδρυσησυγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 4η/15-02-2017).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
65η/6-03-2017).
8. Το με αριθ. πρωτ. 1763/28-11-2011 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Χειρουργική Παχέος
Εντέρου- Ορθού», σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδ. έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Χειρουργική Παχέος Εντέρου Ορθού», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 3685 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16-8-2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού» είναι:
• η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ
πεδίο αιχμής της σύγχρονης Χειρουργικής όπως είναι η
χειρουργική παχέος εντέρου και ορθού,
• η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση του νέου
επιστημονικού δυναμικού,
• η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από μεριάς των
εκπαιδευομένων,
• η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα,
• η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στη «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν
να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟATΑΠ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, καθώς και από την εκπόνηση
μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα ή και στην Αγγλική
γλώσσα. Επίσης η μεταπτυχιακή εργασία συγγράφεται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα.
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

Χειρουργική ανατομία του παχέος εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας

Υ

2

Εκκολπωματική νόσος και επιπλοκές της

Υ

6

Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (ΙΦΝΕ)

Υ

6

Καλοήθεις παθήσεις του πρωκτού (αιμορροϊδοπάθεια, ραγάδα, απόστημα, συρίγγιο)

Υ

6

Πρόπτωση ορθού

Υ

3

Λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας

Υ

3

Επείγουσες καταστάσεις

Υ

2

Μεθοδολογία της έρευνας

Υ

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/
ECTS

Σύνδρομα πολυποδίασης Γενετική του καρκίνου του παχέος εντέρου

Υ

5

Καρκίνος του παχέος εντέρου

Υ

10

Καρκίνος του ορθού

Υ

10

Μεταστατική νόσος από κολο-ορθικό καρκίνο

Υ

3

Εκπαίδευση - εξειδίκευση

Υ

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΤΥΠΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

Παρακολούθηση επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο

Υ

10

Εξωμοίωση επεμβάσεων - hands on

Υ

10

Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

Υ

10

ΣΥΝΟΛΟ

30
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε 35 ανά έτος.

λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των
54.600 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλη ΔΕΠ άλλων Ιατρικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 Α΄).

Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού
30.000
και διοικητικού προσωπικού

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Ο υπάρχων εξοπλισμός του τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει τις εκπαιδευτικές
ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση του Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στις νέες
εγκαταστάσεις του τμήματος Ιατρικής (Βιόπολις) στη
Λάρισα.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Ορθού» θα
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφορά

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ
ευρώ

Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό,
πρόσθετος εξοπλισμός
(προμήθεια - ανανέωση - συντήρηση)

9.140

Μετακινήσεις

10.000

Γενικά έξοδα

5.460

ΣΥΝΟΛΟ

54.600

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από Δίδακτρα, Χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 10 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02009392103170008*

