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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ΠΜΣ με τίτλο: «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και 

ισχύουν. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού» ακολουθεί το Γενικό 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - 

http://www.uth.gr/static/miscdocs/20181009_kanonismos_PMS.pdf και εγκρίνεται αρχικά από τη 

Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στη συνέχεια από τη Σύγκλητο 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Π.Θ. και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό 

τόπο του Τμήματος, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και τίθεται προς ισχύ. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός δύναται να τροποποιείται και να αναθεωρείται περιοδικά με συνεχείς 

βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει τη βασική δομή του και το περιεχόμενο, με απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του 

Δ/ντού του ΠΜΣ και ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) 
 

1.Σκοπός του ΠΜΣ 

Στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Πρωκτού», το οποίο οδηγεί στη απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την 

αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, αλλά και μελών ΔΕΠ από άλλα Ιατρικά Τμήματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, με 

αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην χειρουργική του παχέος εντέρου και του πρωκτού. 

Σκοπός του ΠΜΣ «χειρουργική παχέος εντέρου - πρωκτού» είναι: 

η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πεδίο αιχμής της σύγχρονης χειρουργικής, όπως 

είναι η χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού 

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 

προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου 

 

2.Γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ 

Το ΠΜΣ, «Χειρουργική Παχέος Εντέρου - Πρωκτού», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου 

εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης, καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της 

http://www.uth.gr/static/miscdocs/20181009_kanonismos_PMS.pdf
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χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του πρωκτού, των καλοήθων και κακοήθων 

παθήσεων, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο, 

εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και 

του πρωκτού.  

Συγκεκριμένα το ΠΜΣ  βοηθάει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος: 

1. την  εμβρυολογική ανάπτυξη του παχέος εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας και τη σημασία των 

αρχέγονων εμβρυϊκών πλάνων στην χειρουργική του παχέος εντέρου και του ορθού. Επίσης, την 

τοπογραφική ανατομική του παχέος εντέρου και τη σημασία αυτής στην κλινική πράξη. 

2. τις βασικές αρχές της απεικόνισης του παχέος εντέρου και ορθού και της παθολογίας αυτών, τις 

αρχές της φυσιολογίας και της κινητικότητας του παχέος εντέρου και της ορθοπρωκτικής χώρας και της 

λειτουργίας της αφόδευσης. 

3. την εκκολπωματική νόσο και την αντιμετώπιση των επιπλοκών της. 

4. την επιδημιολογία και την αιτιοπαθογένεια των ΙΦΕΝ, αποκτώντας γνώσεις σχετικά με την διάγνωση 

και την παρακληνική διερεύνηση, καθώς και γνώσεις σχετικά με τα τελευταία δεδομένα για τη 

συντηρητική αντιμετώπιση των ΙΦΕΝ. 

5. την αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων του πρωκτού (αντιμετώπιση της αιμορροϊδικής νόσου, 

ειδικών καταστάσεων και νοσημάτων, του ραγαδικού συνδρόμου, του περιεδρικού αποστήματος και 

του περιεδρικού συριγγίου, αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγα, της γάγγραινας Fournier , καθώς και τα 

σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα του πρωκτού). 

6. τις λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου και της ορθο-πρωκτικής περιοχής (σύνδρομο 

ευερέθιστου εντέρου, δυσκοιλιότητα, ακράτεια κοπράνων και την αποφρακτική δυσχεσία). 

7. την εξελικτική βιολογία στον καρκίνο του παχέος εντέρου, τα βασικά μονοπάτια ανάπτυξης καρκίνου 

του παχέος εντέρου μέσω συγκεκριμένων γονιδιακών μεταλλάξεων που ευθύνονται τόσο για τον 

σποραδικό καρκίνο όσο και για τα γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται με τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου. 

8. τη σύγχρονη τάση και τις ογκολογικές αρχές στις οποίες βασίζεται σήμερα η ογκολογική χειρουργική 

του παχέος εντέρου. Παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα που ισχύουν σχετικά με την μετεγχειρητική 

παρακολούθηση των ασθενών ανάλογα με το στάδιο της νόσου, παρουσιάζονται οι παράγοντες που 

καθορίζουν την επιλογή ασθενών για συμπληρωματική χημειοθεραπεία και αναδεικνύεται η σημασία 

της επικουρικής χημειοθεραπείας ανάλογα με το στάδιο της νόσου στην επιβίωση των ασθενών. 

Επίσης, την πολυδύναμη αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου από καρκίνο παχέος εντέρου. 

9. την κλινική εικόνα, τη διάγνωση και την ενδοσκοπική αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού, ενώ 

αναλύεται ο ρόλος της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής και τα αποτελέσματα της 

σύγκρισής τους με την ανοικτή χειρουργική. 

10. Τέλος, το συγκεκριμένο ΠΜΣ συμβάλει στον άρτιο καταρτισμό και εκπαίδευση των νέων 

χειρουργών στο ευρύ πεδίο της χειρουργικής του παχέος εντέρου και του πρωκτού μέσω πρακτικής 

άσκησης των φοιτητών, που περιλαμβάνει παρακολούθηση επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς 

και εκπαίδευση σε εξομοιωτές και σε ζωικά πρότυπα ή νωπά πτωματικά παρασκευάσματα. 

Η αυξημένη επίπτωση τόσο των καλοήθων παθήσεων, αλλά και του καρκίνου του παχέος εντέρου και 

του ορθού στην κλινική πράξη, καθώς και η ταχεία εξέλιξη τόσο των διαγνωστικών όσο, και κυρίως, των 

θεραπευτικών επιλογών και στρατηγικών, καθιστά το πεδίο της χειρουργικής του παχέος εντέρου – 

πρωκτού ως ένα από τα σημαντικότερα πεδία εξειδίκευσης στην γενική χειρουργική διεθνώς. 
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Αποδεδειγμένα, η εξειδίκευση οδηγεί σε βελτίωση των αποτελεσμάτων και έχει ευνοϊκή επίδραση στην 

δημόσια υγεία. 

3.Τίτλος σπουδών 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χειρουργική Παχέος 

Εντέρου-Πρωκτού» (MSc in Colorectal Surgery). 

 

4.Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣ 

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 το ΔΟΑΤΑΠ. 

 

5.Αριθμός εισακτέων 

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο ΠΜΣ καθορίζεται για κάθε χρόνο στον 

αριθμό 35 (τριάντα πέντε). 

 

Άρθρο 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

1.Χρονική διάρκεια.  

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

1ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση 

2ο (Εαρινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση 

3ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Πρακτική εξάσκηση και Διπλωματική εργασία 

 

2.Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των 15 

(δεκαπέντε) υποχρεωτικών μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας. 

 

3. Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ 

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ιατρικής, αρμόδια όργανα είναι τα εξής: 

 

1. Η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 
 

Η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) εγκρίνει την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή την τροποποίηση 
της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., 
β) εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. 
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γ) αποφασίζει την κατάργηση των Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από το Α.Ε.Ι. 
 
 

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (ΣΤ). 
 

Η σύσταση και οι αρμοδιότητες της ΣΤ είναι αυτές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 
Στις αρμοδιότητες της ΣΤ συμπεριλαμβάνονται: 
α) ορίζει τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.  
β) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ., 
γ) αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., 
δ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και 
την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ., 
ε) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των 
μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία, 
στ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος 
του Π.Μ.Σ., 
ζ) εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. α) και στ) δύναται να 
μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
 
 
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. 

 
Η ΣΕ του ΠΜΣ αποτελείται από πέντε μέλη, τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τέσσερα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Ιατρικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εκλέγονται από την ΣΤ για διετή 
θητεία. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι και Πρόεδρος της ΣΕ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Ο Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ., καθώς και τα μέλη της Σ.Ε. και της επιτροπής προγράμματος σπουδών δεν δικαιούνται 
αμοιβής ή οιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται 
και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και ιδίως: 
α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον 
το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την 
Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), 
β) καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος, 
γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ., 
δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, 
ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και 
την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83, 
στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την 
κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ., 
ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει 
προς τη Συνέλευση του Τμήματος, 
η) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των 
ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του 
προγράμματος σπουδών. 

 

4. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 
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Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προέρχεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής κατά 
προτεραιότητα  βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Είναι 
του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και 
παρακολουθεί την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ και εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και καλή λειτουργία 
του προγράμματος. 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) προεδρεύει της Σ.Ε., καθώς και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση 
διατμηματικού ή διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και 
συγκαλεί τις συνεδριάσεις της, 
β) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ., 
γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την 
αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ., 
δ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234 και ασκεί τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες, 
ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού 
Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την 
παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ., 
στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. 
 
5. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης του ΠΜΣ 
 
Έργο της Επιτροπής Οικονομικής διαχείρισης είναι η οικονομική διαχείριση του ΠΜΣ και 
συγκεκριμένα η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του 
προγράμματος. 
 

6. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Έργο της, αποτελούν τα παρακάτω: 
α) Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
β) Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 
γ) Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. 
δ) Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του ΠΜΣ και πρόταση επιλογής 
υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στη ΣΤ. 

 

Άρθρο 3. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.-Διαδικασίες επιλογής-Δωρεάν φοίτηση 
 

1. Αιτήσεις 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφασίζει για το χρόνο 

δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (που γίνεται τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έναρξη των 

μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και 

προσδιορίζονται τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «χειρουργική του παχέος εντέρου - πρωκτού», η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο 

γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που οι ΜΦ μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή τους 

αποστέλλει ηλεκτρονικά η Γραμματεία. 

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 
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αλλοδαπής γίνονται δεκτοί από ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο του ΔΟΑΤΑΠ 

σύμφωνα με το αρ. 304 του ν.4957/2022. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 

φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 

αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022, η αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και αναλαμβάνει να εξετάζει τις 

αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του Ν. 4957/2022, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης 

του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, η Γραμματεία του ΠΜΣ οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία 

εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες 

ως τόπος σπουδών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην 

ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής. 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική 

εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά). 

3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως 

την ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής 

γίνονται δεκτοί όταν το ίδρυμα αποφοίτησης τους περιλαμβάνεται στους καταλόγους του ΔΟΑΤΑΠ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022. 

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 

6. Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες 

προσωπικότητες. 

7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής). 

8. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας και παρακολούθησης σχετικών συνεδρίων. 

9. 1 πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (επισυνάπτεται στην αίτηση). 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική 

βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) στα παρακάτω κριτήρια:  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ % 

1 Βαθμός πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη 
βαθμολογία «Λίαν Καλώς» 

30% 

2 Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας 10% 

3 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 

5% 

4 Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 5% 

5 Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10% 

6 Συστατικές επιστολές 10% 

7 Συνέντευξη 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

2. Διαδικασία επιλογής  

Η διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των 

υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του 
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ΠΜΣ και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης, εάν αυτό ζητηθεί 

από την Επιτροπή Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

Η ΕΕ αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που 

έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων.  

Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.  Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που 

έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η ΕΕ συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον 

αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι 

επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη ΣΕ προς έλεγχο και με εισήγηση της προς 

έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι 

υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός πέντε (5) ημερών εάν 

αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη 

απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση 

αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά 

αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει 

να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη ΣΕ. 

 

3. Τέλη φοίτησης  

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€). Η 

διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Τμήμα για τις πάσης 

φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και γενικά για 

τη λειτουργία του ΠΜΣ. 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται τμηματικά σε τρείς δόσεις των οκτακοσίων ευρώ (800 €) με την έναρξη 

κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των 

διδάκτρων που έχει καταβληθεί. 

 

4. Δωρεάν φοίτηση  

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε αυτό, αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, 
εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση του 
δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση 
προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή 
βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον 
βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα 
αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής. 

 Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό 
έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. 
Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι 
επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού. 
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 Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ και σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ίδιο το 
Π.Μ.Σ.. 

 

Άρθρο 4. Πρόγραμμα 
1.  Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το ΠΜΣ παίρνει νεοεισαχθέντες φοιτητές κάθε δεύτερη ακαδημαϊκή χρονιά. Τα μαθήματα για το Α΄ 

εξάμηνο σπουδών αρχίζουν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους. Έπεται 

το Β΄ εαρινό εξάμηνο σπουδών. Το Γ΄ εξάμηνο (χειμερινό) ολοκληρώνεται σε χρόνο παρόμοιο με το Α΄ 

εξάμηνο, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από την έναρξη του ΠΜΣ.  

Το ΠΜΣ, «χειρουργική του παχέος εντέρου - πρωκτού» περιλαμβάνει 15 υποχρεωτικά μαθήματα, 

απαιτεί δε τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής: 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Α΄ Εξάμηνο 

α/α Κωδικός 
Μαθήματος 

Μάθημα Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) 

1 
ΥΠΟ101 

Χειρουργική ανατομία του παχέος εντέρου και της 
ορθοπρωκτικής χώρας 

2 

2

2 
ΥΠΟ102 Εκκολπωματική νόσος και επιπλοκές της 6 

3 ΥΠΟ103 Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες (ΙΦΝΕ) 6 

4 
ΥΠΟ104 

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

6 

5 ΥΠΟ105 Πρόπτωση ορθού 3 

6 
ΥΠΟ106 

Λειτουργικές διαταραχές του παχέος εντέρου και της    
ορθοπρωκτικής χώρας 

3 

7 ΥΠΟ107 Επείγουσες καταστάσεις 2 

8 ΥΠΟ108 Μεθοδολογία της έρευνας 2 

 Συνολο  30 

 
 

Β΄ Εξάμηνο 
α/α Κωδικός 

Μαθήματος 
Μάθημα Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) 

1 
ΥΠΟ201 

Σύνδρομα πολυποδίασης 
Γενετική του καρκίνου του παχέος εντέρου 

5 

2 ΥΠΟ202 Καρκίνος του παχέος εντέρου 10 

3 ΥΠΟ203 Καρκίνος του ορθού 10 

4 ΥΠΟ204 Μεταστατική νόσος από κολο-ορθικό καρκίνο 3 

5 ΥΠΟ205 Εκπαίδευση – εξειδίκευση 2 

 Συνολο  30 

 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Γ΄ Εξάμηνο 

α/α Κωδικός 
Μαθήματος 

Μάθημα Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) 
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1 
ΥΠΟ301 

Παρακολούθηση επεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο
  

10 

2 ΥΠΟ302 Εξομοίωση επεμβάσεων – hands on 10 

3 ΠΤΥΧ Διπλωματική Εργασία 10 

 Σύνολο  30 

 

2. Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το διδακτικό έργο στο ΠΜΣ ανατίθεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης 

της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων: 

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν 

των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης, 

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή 

άλλου Α.Ε.Ι., 

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές, 

 δ) εντεταλμένους διδάσκοντες, 

 ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,  

στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του 

άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική 

εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους 

υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. 

αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..  

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ κλπ, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ. 

 

3. Αμοιβές για διδασκαλία  

Όλα τα μέλη ΔΕΠ διδάσκουν στο ΠΜΣ εθελοντικά, χωρίς αμοιβή ή κάποια οικονομική απολαβή, πλην 

των οδοιπορικών όσων μελών καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες για την 

κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. 

 

4. Επίβλεψη 

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως 

σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου 

της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. 

 Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) του άρθρου 4 

παρ. 2 του ν. 4957/2022 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με 
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απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών 

εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο 

στο Π.Μ.Σ. 

Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, στην οποία 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και η 

περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.  

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συγκροτείται από τη Συντονιστική 

Επιτροπή του Π.Μ.Σ. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον 

άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού 

Διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το 

γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.  

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις (7) επτά ανά ακαδημαϊκό έτος. 

 

5. Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, 

γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής 

εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις 

κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό 

έντυπο του κάθε μαθήματος. 

Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται γραπτά ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει η ΣΕ του Π.Μ.Σ. Οι 

εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις η ΣΤ μετά από εισήγηση της ΣΕ μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο 

εξετάσεων.   

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο 

μάθημα αυτό στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

Ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης του φοιτητή σε ένα μάθημα είναι μέχρι δύο (2) φορές.  

Ο βαθμός των μαθημάτων που έχει επιτύχει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια κατοχυρώνεται.  

 

6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο 3ο εξάμηνο την διπλωματική εργασία που έχει σαφώς ερευνητικό 

χαρακτήρα, σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει 

δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (1 επιβλέπων και 2 μέλη) που ορίζει η Συνέλευση 

του Τμήματος Ιατρικής, μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντού του ΠΜΣ. Τα μέλη της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Οι διδάσκοντες που έχουν το δικαίωμα επίβλεψης  διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, ενημερώνουν εγγράφως τη Γραμματεία για τα θέματα των διπλωματικών εργασιών που 

προτείνουν.  

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον της 

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ, κατόπιν 

εισήγησης του Δ/ντού του ΠΜΣ. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά 
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στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr 

και του ΠΜΣ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, 

απουσία στο εξωτερικό κλπ), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση του Δ/ντή του ΠΜΣ και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.. 

Η διαδικασία για την υποβολή της διπλωματικής εργασίας προς εξέταση είναι η εξής: 

Η συμπλήρωση της αίτησης εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπου αναγράφεται ο 

τίτλος της εργασίας στα ελληνικά και αγγλικά, ο επιβλέπων και οι συνεπιβλέποντες που 

προτείνονται  από τον/την ΜΦ, καθώς και μια σύντομη περίληψη.  

Ο οδηγός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες συγγραφής της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, όπως έχουν οριστεί από τον Δ/ντη του ΠΜΣ.  

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή που οδηγεί στην λήψη 

του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε 15 

(δεκαπέντε) μαθήματα και στη διπλωματική του εργασία. 

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τη βαθμολογία των ΜΦ, 

που με επιτυχία έχουν αξιολογηθεί σε 15 (δεκαπέντε) μαθήματα και έχει ως ελάχιστο βαθμό το 5,0 με 

άριστα το 10. Η βαθμολογία κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον Υπεύθυνο Καθηγητή. 

Επίσης, ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών προκύπτει από την υποχρεωτική 

εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία ως ελάχιστο βαθμό το 5,0 με άριστα το 

10. Στους ΜΦ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

7. Πρακτική άσκηση στα πλαίσια των μαθημάτων του 3ου Εξαμήνου 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Πρωκτού» ολοκληρώνεται σε 3 

εξάμηνα, εκ των οποίων τα 2 συνίστανται σε θεωρητική εκπαίδευση, ενώ στο 3ο εξάμηνο προβλέπεται 

πρακτική εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών που περιλαμβάνει παρακολούθηση επεμβάσεων σε 

πραγματικό χρόνο, καθώς και εκπαίδευση σε εξομοιωτές και σε ζωικά πρότυπα ή νωπά πτωματικά 

παρασκευάσματα. Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στα χειρουργεία του ΠΓΝ 

Λάρισας και στην Αθήνα στο Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ και αφορά ζωικά πρότυπα και 

στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό NoDE Institute και αφορά 

νωπά πτωματικά παρασκευάσματα. Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος και της πρακτικής 

άσκησης είναι η απόκτηση επαρκούς εμπειρίας από τους συμμετέχοντες του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν λαπαροσκοπική ορθοκολική χειρουργική.  

Η διάρκειά του είναι 2 ημέρες και η πρακτική άσκηση χωρίζεται ως εξής: 

Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε Ειδικούς Προσομοιωτές. Οι φοιτητές χωρίζονται 
σε γκρουπς των 5 και 6 ατόμων και το κάθε γκρουπ περνάει κατά τη διάρκεια της ημέρας από τους 
εξής σταθμούς εκπαίδευσης:          

Pelvic trainers: διαπρωκτικές τεχνικές 

Προσομοίωση λαπαροσκοπικής δεξιάς κολεκτομής 

http://ir.lib.uth.gr/
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Προσομοίωση λαπαποσκοπικής αριστερής κολεκτομής 

Η  δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει διενέργεια λαπαροσκοπικών κολεκτομών,  λαπαροσκοπική 
εντερεκτομή και λαπαροσκοπική αναστόμωση σε ζωικά πρότυπα (γουρουνάκια) ή ανθρώπινα 
πτωματικά  προπλάσματα από τους συμμετέχοντες χειρουργούς. 

 

8. Τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων 

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται κυρίως δια ζώσης στις αίθουσες και στα αμφιθέατρα του Τμήματος 

Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

μόνο όταν οι συνθήκες το απαιτούν διεξάγονται εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες του Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 5. Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων 

 

1.Πόροι 

Οι πόροι του ΠΜΣ θα προέρχονται από: 

α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, 

δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και στ) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του Ν. 4957/2022. 

2. Διαχείριση 

Η διαχείριση των οικονομικών του ΠΜΣ γίνεται από το Διευθυντή. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι 

αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι 

ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικών του ΠΜΣ, και υποβάλλονται στη ΣΤ για έγκριση μια φορά το 

χρόνο. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ελέγχεται από τον ΕΛΚΕ.  

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της 

έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ (Επιστημονικά Υπεύθυνος 

του προγράμματος) ευθύνεται για τη σκοπιμότητα των δαπανών και την υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών δαπανών στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, την εκκαθάριση και την πληρωμή τους. Αν 

η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του 

Διευθυντή και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.  

Η αμοιβή ενός διδάσκοντα από ΠΜΣ πραγματοποιείται μετά από κατάθεση στον ΕΛΚΕ σχετικής 

βεβαίωσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος στο τέλος κάθε εξαμήνου, και ότι άλλο προβλέπεται από 

την Επιτροπή Ερευνών. Για όλες τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων 

ΠΜΣ, εφαρμόζονται ενιαία οι διατάξεις του Ν. 4957/2022. 

 

3. Δαπάνες 

Οι λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ καλύπτονται αποκλειστικά από τα τους πόρους του ΠΜΣ και μέσω 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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Άρθρο 6. Φοίτηση στο ΠΜΣ  

1.Παρακολούθηση μαθημάτων.  

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του ΠΜΣ που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 3 

(τρία) εξάμηνα για πλήρη φοίτηση, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση 

της διπλωματικής εργασίας. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών 

για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%.  

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της 

προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος 

εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης 

Τμήματος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ.  

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ, χωρίς την επιστροφή των τελών φοίτησης με απόφαση 

της Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, στις περιπτώσεις 

της μη τήρησης των παρακάτω υποχρεώσεών τους: Π.χ. 

• Την τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των 
πραγματοποιηθέντων διαλέξεων σε κάθε εξάμηνο. 

• Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε 
μάθημα. 

• Να προσέρχονται στις εξετάσεις. 

• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων των Τμημάτων καθώς και την 
ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, 

κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

2. Αναστολή φοίτησης.  

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, 

προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2(δύο) συνεχόμενα  εξάμηνα. Κατά 

την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της 

αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

 

3. Μερική φοίτηση.  

Δίνεται η δυνατότητα  μερικής φοίτησης του Προγράμματος για 3 (τρία) εξάμηνα χωρίς πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης δηλώνουν την προτίμησή τους αυτή από την 

αρχή στην αίτηση υποβολής για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ, εφόσον αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης για λόγους: ασθένειας, φόρτου 

εργασίας (πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα), σοβαρούς οικογενειακούς, στράτευσης, ανωτέρας βίας 

κλπ, που εξετάζονται και αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια της μερικής  

φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης, δηλαδή τα 6 (έξι) εξάμηνα.  
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4. Υλικοτεχνική Υποδομή.  

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας σε ένα (1) κτίριο, συνολικής επιφάνειας 25.254,38τ.μ. σε οικοπεδική έκταση 90.000 τμ., τα 

οποία είναι διαθέσιμα και για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που αυτά πραγματοποιούνται είναι:   

1.Αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερις (4), χωρητικότητας εξήντα (60) ατόμων εκάστη.  

2.Αμφιθέατρα, δύο (2), χωρητικότητας εκατό (100) ατόμων έκαστο. 

Οι χώροι διδασκαλίας είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. 

Επίσης, στο Πρόγραμμα γίνεται διάθεση των Χειρουργείων της Χειρουργικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προκειμένου να παρακολουθήσουν ζωντανά οι 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Χειρουργικές Επεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Δ/ντής του ΠΜΣ και η ομάδα 

του, κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου και στα πλαίσια της πρακτικής τους εξάσκησης. 

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

5. Ολοκλήρωση των σπουδών.  

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια θεωρείται κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του.  

Για να λάβει μέρος ο φοιτητής στην τελετή καθομολόγησης πρέπει να έχει : π.χ. 

• Ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα 
Σπουδών. 

• Να έχει παραδώσει την Ακαδημαϊκή ταυτότητα. 

• Να μην έχει εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.  

• Να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες. 

Η καθομολόγηση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τήτριες τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, 

παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ και του Προέδρου του Τμήματος και γίνεται ενώπιον της ΓΣ του 

Τμήματος. Ο τύπος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και το κείμενο της καθομολόγησης των 

διπλωματούχων καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

6. Ιδρυματικό αποθετήριο.  

Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων 

που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθενται από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε 

ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του τμήματος δεν ολοκληρώνει τα στάδια της απόδοσης του 

αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν προηγουμένως δεν λαμβάνει από τους υποψηφίους, βεβαίωση 

κατάθεσης της μεταπτυχιακής διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύνη της κεντρικής 

βιβλιοθήκης του ΠΘ όλες οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του 

Πανεπιστημίου http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/1  
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7. Βεβαιώσεις.  

Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, και το τελετουργικό της ορκωμοσίας, καθορίζονται στον 

κανονισμό του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου της 224ης /17-10-2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις της Υ.Α. 

Φ5/89656/Β3/13-8-2007.  

 

8. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη.  

Η γραμματειακή κάλυψη του ΠΜΣ γίνεται από άτομο που έχει προσληφθεί μετά από προκήρυξη μέσω 

ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και υπευθυνότητα, με 

την συγκατάθεσή τους, και η αμοιβή του/της βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Είναι υπεύθυνος/η 

για τα ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης του ΠΜΣ. Με την 

επικουρική βοήθεια από το ήδη υπάρχον τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Ιατρικής, 

επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση του ΠΜΣ. 

 

9. Υποτροφίες.  

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αριστείας στου μεταπτυχιακούς φοιτητές ως εξής:: 

Υποτροφία δίδεται στον 1ο φοιτητή με σειρά βαθμολογίας, που θα τελειώσει εγκαίρως τις σπουδές 

του, δηλ. στο τέλος του προβλεπόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου αποφοίτησής του. 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 1.000 €, που δίνεται τμηματικά ή ολοκληρωτικά, με βάση την 

πρόοδο που θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Ο ΜΦ θα είναι υποχρεωμένος να 

χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για ακαδημαϊκούς σκοπούς, για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ή 

για περαιτέρω επιμόρφωσή του στον τομέα της Ιατρικής Επιστήμης. 

Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία 

από άλλη πηγή. 

Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ χωρίς την υποχρέωση 

καταβολής τελών φοίτησης. 

 

10. Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.  

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ – https://www.med.uth.gr/pmsCRS/ ενημερώνεται διαρκώς και 

περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο 

ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.  

 

Άρθρο 7. Διασφάλιση ποιότητας  

1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή.  

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας 

ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Δεοντολογίας του ΠΘ.  

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των 

Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική 

συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει 

https://www.med.uth.gr/pmsCRS/
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σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες των ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.  

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την 

ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. 

  

2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας.  

Σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 άρθρο 279, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μπορεί 

να γνωματεύσει σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε 

επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.   

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 53/23-10-2019 συνεδρίασή 

του, όσον αφορά τα θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σεβασμού προσωπικών δεδομένων και 

λοιπών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχιακών εργασιών, των 

μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών, το κάθε Τμήμα  συγκροτεί τριμελή 

υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. 

Ως προς τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: 1) αίτηση εξέτασης της πρότασης, 2) 

περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, 3) ερευνητικά πρωτόκολλα, έντυπα συναίνεσης και λοιπά 

δικαιολογητικά, που κρίνονται ως αναγκαία με βάση τα επιστημονικά πεδία. Τα υποδείγματα  για τη 

σύνταξη των σχετικών εντύπων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://2018.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata-deontologias/ Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής και 

Δεοντολογίας/Σχετικά Έντυπα-Έγγραφα. 

Μετά τον έλεγχο της πρότασης, η Επιτροπή του Τμήματος εκδίδει Βεβαίωση έγκρισης της πρότασης της 

διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση που υπάρξει απόρριψη της αίτησης ή 

διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής, θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 

της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι Βεβαιώσεις έγκρισης θα αναρτώνται στο πληροφοριακό 

σύστημα της ΜΟΔΙΠ.   

 

3. Αξιολόγηση / έλεγχος ποιότητας Προγράμματος  

Το ΠΜΣ συνολικά, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα θα αξιολογούνται συστηματικά σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παράλληλα συνεισφέρουν στην περαιτέρω 

βελτίωσή του.  

 

Άρθρο 8. Μεταβατικές ρυθμίσεις 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  τη σχετική νομοθεσία  ή τον οικείο 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να 

πραγματοποιείται κάθε διετία.  

https://2018.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata-deontologias/

