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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τίτλο «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο».

2

Επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12099/18/ΓΠ
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τίτλο «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α'/4-8-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β') με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (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.

Αρ. Φύλλου 2508

5. Την αριθμ. 1346/13-1-2016 (ΦΕΚ 299/τ.Β'/12-2-2016)
«Τροποποίηση της αριθμ. 7926/Β7/21-5-2014(ΦΕΚ
1400/2-6-2014, τ.Β') υπουργικής απόφασης Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Η διατροφή
στην Υγεία και τη Νόσο».
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην
αριθμ. 10η21-3-2018 συνεδρίασή της.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 195/25-4-2018 συνεδρίασή της
9. Το αριθμ. 92532/Ζ1/6-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ
Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/
2017 (Α'114).
10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Η Διατροφή στην Υγεία και στη
Νόσο» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η Διατροφή
στην Υγεία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ «η Διατροφή στην Υγεία και στη
Νόσο» είναι η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου στην αγορά εργασίας, ικανά να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης,
των Πανεπιστημίων, των Ερευνητικών Ινστιτούτων, των
Ιατρικών Κέντρων και Εργαστηρίων ή να συνεχίσουν
σπουδές διδακτορικού επιπέδου, εφόσον το επιθυμούν.
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Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι
οι εξής:
1. Η προαγωγή και η ανάπτυξη ποιοτικής έρευνας στις
επιστήμες της υγείας.
2. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
3. Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες απόψεις για την
επίδραση της διατροφής του ανθρώπου στην υγεία και
στη νόσο, όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και
διεθνή βιβλιογραφία.
4. Η ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών προσέγγισης των ατόμων με διατροφικά προβλήματα με στόχο
την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την
ζωή καταστάσεων.
5. Η μελέτη και ο προσδιορισμός των διαιτητικών χαρακτηριστικών ασθενών που επιδρούν αρνητικά στην
υγεία και ευνοούν την εμφάνιση νόσων.
6. Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
7. Προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ) ) με τίτλο «η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών
Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής
οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου
τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης
επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το
αντικείμενο του ΠΜΣ, ύστερα από απόφαση της ΣΕ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Η διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο » διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος
περιλαμβάνει 10 θεωρητικά μαθήματα + την πρακτική
άσκηση καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι 3 εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι
90 ECTS και συμπεριλαμβάνουν:
1ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση
2ο (Εαρινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και προετοιμασία διπλωματικής εργασίας
3ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία

Τεύχος Β’ 2508/29.06.2018

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ/
ECTS

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Το ισορροπημένο διαιτολόγιο. Εκτίμηση των διατροφικών διαταραχών και
ελλειμμάτων

1°

5

Πληθυσμιακά διαιτητικά
πρότυπα. Συντηρητικά
τροφίμων, συντήρηση, κατάψυξη, κονσερβοποίηση,
μεταλλαγμένα

1°

5

Διαιτητικοί παράγοντες
και διατροφικές διαταραχές στα νοσήματα του
πεπτικού σωλήνα, ήπατος
και παγκρέατος

1°

5

Διαιτητικοί παράγοντες και
διατροφικές διαταραχές σε
νοσήματα του νευρικού,
αναπνευστικού, καρδιαγγειακού συστήματος και
σε νοσήματα νεφρών, ουρητήρων και κύστης

1°

5

Διαιτητικοί παράγοντες και
διατροφικές διαταραχές σε
ψυχιατρικά, ενδοκρινολογικά, οφθαλμολογικά νοσήματα και παθήσεις του
μυοσκελετικού συστήματος και του δέρματος

1°

5

Διαιτητικοί παράγοντες
και διατροφικές διαταραχές στην εγκυμοσύνη, στα
παιδιά, στους γέροντες και
στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ

1°

5

Παχυσαρκία, νοσογόνος
παχυσαρκία, βαριατρική

2°

6

Θεραπευτική αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων

2°

6

Συμπληρώματα διατροφής, προβιοτικά, ευβιοτικά,
σκευάσματα εντερικής και
παρεντερικής διατροφής

2°

6

Μεθοδολογία της Έρευνας

2°

2

Προετοιμασία Διατριβής
Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

2°

10

Πρακτική άσκηση

3°

10

Διατριβή Μεταπτυχιακής
Ειδίκευσης

3°

20

ΣΥΝΟΛΟ:

90 ECTS
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Τεύχος Β’ 2508/29.06.2018

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η
Ελληνική και η Αγγλική κατ’ επιλογήν
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Κάθε χρόνο γίνονται δεκτά 60 άτομα για παρακολούθηση του ΠΜΣ «Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο»

Στο ΠΜΣ «Η διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» θα
απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής και άλλων τμημάτων του Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114,
τ.Α',-04-08-2017).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023. με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος
του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 137.500. χιλιάδων ευρώ και αναλύεται
σε κατηγορίες εσόδων και εξόδων ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ (ευρώ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 70%
ΤΟΣ
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 10.000
λογισμικού
Δαπάνες αναλωσίμων

3.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ- 27.000
σωπικού ΑΕΙ
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ- 9.250
σωπικού που συμμετέχει στην οργάνωση του ΠΜΣ
Αμοιβές Διοικητικού και Τεχνικού 34.000
Προσωπικού
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότη- 2.000
τας, προβολής, αγορά εκπαιδευτικού υλικού,
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 6.000 (3x2000)
απόφοιτους του ΠΜΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

30%

Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (εκτός 39.750
δωρεών, κληροδοτήματος, ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς
και για κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

137.500 ευρώ

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι

ΕΣΟΔΑ
ΠΟΣΟ (ευρώ)

Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζό- 2.000
μενων Φορέων
Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 5.000
Χορηγίες Φορέων Δημοσίου Τομέα
Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 3.000
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 1.500
Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Κάθε άλλη νόμιμη πηγή

-

Συνέδρια - Ημερίδες

-

Τέλη φοίτησης (60 φοιτητές - 30% 126.000
δωρεάν φοίτηση) 42 φοιτητές x 3000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό- 1.500
ντων

Άρθρο 8
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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137.500 ευρώ

Αριθμ. 12103/18/ΓΠ
(2)
Επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α'/4-8-2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
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2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β') με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'38).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (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.
5. Την αριθμ. 185764/Β7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3188/τ.Β'/
16-12-2013) υπουργική απόφαση που αφορά στην
έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Μεθοδολογία Βιοιατρικής
Έρευνας -Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική»
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην
αριθμ. 10η/21-3-2018 συνεδρίαση της.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 195/25-4-2018 συνεδρίαση της.
9. Το αριθμ. 92532/Ζ1/06-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΟ «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α'114).
10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 'ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α' 4/8/2017).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου στη μεθοδολογία έρευνας,
στην εφαρμοσμένη βιοστατιστική και βιοπληροφορική
και τους προετοιμάζει για επαγγελματική σταδιοδρομία σε Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό περιβάλλον, σε εταιρείες
Πληροφορικής/Στατιστικών Μελετών ή στη Βιομηχανία Φαρμάκων/βιοτεχνολογίας (ως επιμελητές κλινικής
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έρευνας-CRAs, συντονιστές ιατρικής επιστήμης-MSL, ιατρικοί σύμβουλοι, τεχνικοί πληροφορικής, διαχειριστές
βάσεων δεδομένων, αναλυτές δεδομένων, σύμβουλοι
στατιστικής και βιοπληροφορικής). Αναλυτικότερα, το
ΠΜΣ στοχεύει:
• στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής υποδομής
για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση κλινικών μελετών και για την ανάλυση και ερμηνεία βιοϊατρικών δεδομένων.
• στην ορθή ερμηνεία των αποτελεσμάτων βιοστατιστικών αναλύσεων και την κριτική και αξιολόγηση της
χρήσης βιοστατιστικών μεθόδων.
• στην αξιολόγηση φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού
και κλινικών πρωτοκόλλων διαμέσου της σύνθεσης και
της συστηματοποιημένης ανασκόπησης των επιστημονικών δεδομένων.
• στην εκμάθηση χρήσης πακέτων στατιστικής ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και προγραμμάτων διαχείρισης, ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων
από βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων.
• στην κατανόηση των ιατρικών αποτελεσμάτων έρευνας και τη μεταφορά τους στην κλινική πράξη.
• στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που
θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία τομείς που
σχετίζονται με την βιοϊατρική έρευνα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας,
Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας, θετικών, Βιολογικών, Οικονομικών, ανθρωπιστικών, Πολυτεχνικών ή Γεωπονικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ με συναφή γνωστικά
αντικείμενα.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ,
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» διαρθρώνεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης
που αντιστοιχεί σε 75 ECTS, τα οποία περιλαμβάνουν
δέκα μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι ένα έτος.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 75 ECTS.
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Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε συνολικά 10
ενότητες μαθημάτων και μία διπλωματική εργασία διάρκειας τριών μηνών.
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Εξάμηνο

ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα
6
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022- 2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’
4/8/2017).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1.

Βιοστατιστική και Στατιστικά Πακέτα

2.

Αρχές Προγραμματισμού και Βάσεις Δε- 6
δομένων

3.

Σχεδιασμός και Ανάλυση Επιδημιολογι- 6
κών Μελετών

4.

Πηγές Βιοπληροφόρησης

6

5.

Μεθοδολογία Κλινικών Μελετών

6

ΕΞΟΔΑ

Σύνολο

30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

70%

2ο Εξάμηνο

ECTS

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο- 4.100
γισμικού

6

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

Υποχρεωτικά μαθήματα
1.

Προηγμένα Στατιστικά Μοντέλα

2.

Αποδεικτική Ιατρική και Λήψη Αποφά- 6
σεων

3.

Πρωτεομική και Γενωμική Ανάλυση

4.

Ειδικά θέματα Μεθοδολογίας Κλινικής 6
Έρευνας

5.

Γενετικές και Φαρμακογενετικές Μελέτες 6

6.

Διπλωματική Εργασία

15

Σύνολο

75

6

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική και
η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
είναι η Ελληνική ή Αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 47 φοιτητές
κατά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ τα Τμήματος
Ιατρικής καθώς και άλλων Τμημάτων του ΠΘ ή διδάσκοντες Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α' 4/8/2017).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος
του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του
ανέρχεται στο ποσό των 123.000 ευρώ και αναλύεται
σε κατηγορίες εσόδων και εξόδων ως εξής:

3. Δαπάνες αναλωσίμων

4.104

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 8.300
του Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 1.660
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω- 30.000
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω- 11.000
πικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 18.500
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο- 4.147
στήριξης
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 4.289
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός 36.900
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

123.000 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από
τις παρακάτω πηγές εσόδων καθώς και από χορηγίες
επιστημονικών ιατρικών εταιρειών, φαρμακευτικών εταιρειών κ.πλ.
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ΕΣΟΔΑ

123.000

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

-

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

18.500

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

2.000

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας(ΕΛΚΕ)

1.500

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

99.000
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025082906180008*

