
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13594/21/ΓΠ 
   Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρδιακή 

Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγγεια-

κή Αποκατάσταση» του Τμήματος Ιατρικής, της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 45 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κα-
νονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» σε 
συνδυασμό με την υπό στοιχεία 227378/Ζ//22-12-2018 
εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

3. Την υπό στοιχεία 11600/21/ΓΠ/29-06-2021 (Β΄ 3171) 
απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία ιδρύθηκε το 
Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρ-
διαγγειακή Αποκατάσταση», σε εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

4. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην υπ’ αρ. 7/17-3-2021 συνεδρίασή της, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρ-
διακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγγειακή 
Αποκατάσταση», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
30 έως 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση»
Κανονισμός Λειτουργίας

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

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» έχει ως αποστολή να 
καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρ-
μοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας: στην 
αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γνωστικών, 
διαχειριστικών και λοιπών ελλειμμάτων, που αφορούν 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιολογικές-
ογκολογικές παθήσεις, στον προληπτικό έλεγχο, τη 
διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των δομικών 
καρδιοπαθειών και στην καρδιαγγειακή αποκατάσταση.

Η διεξοδική και σε βάθος εκπαίδευση, βασισμένη στα 
πλέον σύγχρονα τεχνολογικά και κλινικά δεδομένα, έχει 
σκοπό την παροχή των απαραίτητων εφοδίων και τη 
δημιουργία ειδικών με τις απαιτούμενες δεξιότητες για 
επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακα-
δημαϊκό τομέα.

Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. μπορεί να θεωρηθεί καινο-
τόμο ως προς το περιεχόμενο, καθώς καλύπτει τις σύγ-
χρονες εξελίξεις στον τομέα της Καρδιολογίας και το 
πώς αυτές επηρέασαν τις εξελίξεις στις επιστήμες της 
Καρδιο-ογκολογίας και Καρδιαγγειακής Αποκατάστα-
σης. Πρόκειται για το μοναδικό καινοτόμο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την παροχή 
υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τόσο 
θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εμπειρία, όσο 
και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Καρ-
διακής Ανεπάρκειας, Καρδιο-ογκολογίας, Καρδιαγγεια-
κής Αποκατάστασης σε αποφοίτους Σχολών Επιστημών 
Υγείας των ΑΕΙ ή των πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους 
λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος 
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ με σκοπό την επιτυχή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφεί-
λουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους 
από τον ΔΟATΑΠ.

Επίσης μετά τη διεξοδική και βασισμένη στα πλέον 
σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευσής τους, 
οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για σπουδές διδακτορικού 
επιπέδου.

Στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., βασισμένο στα πλέον σύγ-
χρονα βιβλιογραφικά δεδομένα, η εκπαίδευση θα βοη-
θήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε 
βάθος, τόσο, τη φύση της καρδιακής ανεπάρκειας, των 
δομικών καρδιοπαθειών και καρδιαγγειακών-ογκολογι-
κών παθήσεων και των ελλειμμάτων που δημιουργούν, 
όσο, και τις ποικίλες θεραπευτικές προσεγγίσεις - πα-
ρεμβάσεις με σκοπό την καρδιαγγειακή αποκατάσταση.

Η καρδιακή ανεπάρκεια, οι δομικές καρδιοπάθειες 
και οι καρδιαγγειακές-ογκολογικές παθήσεις αποτελούν 
ένα μεγάλο ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα και μία από 
τις κύριες αιτίες αναπηρίας για ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού παγκοσμίως. Επιπλέον, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις είναι σύμπλοκες, εμπλέκοντας συνήθως πολ-
λαπλές συμπτωματολογίες και όργανα με αποτέλεσμα 
να χρειάζεται η συμβολή πολλών ιατρικών ειδικοτήτων 
στην καθ’ ημέρα πράξη.

Η σωστή διάγνωση, εκτίμηση και αποκατάσταση που 
βασίζεται στις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της Καρ-
διολογίας και των διαφόρων επιστημών υγείας (ογκο-
λογίας, φυσιατρικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας) 
προσπαθεί να επιλύσει διάφορα προβλήματα, τόσο στη 
θεραπεία, όσο και στην πρόληψη, ώστε οι καρδιολογικοί 
ασθενείς να παραμένουν λειτουργικοί στην καθημερι-
νότητά τους. Η σωστή παρακολούθηση και η αποκα-
τάσταση με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, είναι καίριες 
συνιστώσες για τα πολυπαραγοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις. 
Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε ιατρούς, καρδιολόγους, 
ογκολόγους, γενικούς ιατρούς, φυσιάτρους, ψυχολό-
γους, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές 
και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θέλουν να 
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην Καρδιακή 
Ανεπάρκεια, Καρδιο-ογκολογία, Καρδιαγγειακή Απο-
κατάσταση, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία ορθής 
αντιμετώπισης πολύπλοκων πολλές φορές καταστάσεων 
σχετιζόμενων με τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Το επιστημονικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο κλι-
νικά και ερευνητικά να παράσχει τις κατάλληλες γνώσεις 
και την εκπαίδευση, ώστε να καταστήσει τους φοιτητές 
του μεταπτυχιακού εξειδικευμένους πάνω στην Καρ-
διακή Ανεπάρκεια, Καρδιο-ογκολογία, Καρδιαγγειακή 
Αποκατάσταση. Έτσι το Π.Μ.Σ., θα συμβάλλει σημαντικά 
στη στελέχωση του εθνικού συστήματος υγείας με κα-
ταρτισμένο ιατρικό προσωπικό.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα συμβάλει στη μείωση της 
ανεργίας και της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού, 
στην ολιστική αντιμετώπιση καρδιολογικών ασθενών 
που πολλές φορές χρήζουν θεραπευτών με μία ευρεία 
γκάμα γνώσεων και ικανοτήτων. Επίσης, το Π.Μ.Σ. ακο-
λουθώντας τις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις στην 

Καρδιακή Ανεπάρκεια-Καρδιο-ογκολογία και Καρδιαγ-
γειακή Αποκατάσταση, θα συμβάλλει στη βελτίωση της 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με επακόλουθο τη δημιουρ-
γία αποφοίτων ισάξιων αυτών των Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής και τον περιορισμό του ρεύματος εξόδου 
των πτυχιούχων από τη χώρα μας.

Σκοπός
1. Η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα 

πεδία της Καρδιακής Ανεπάρκειας, Καρδιο-ογκολογίας, 
Καρδιαγγειακής Αποκατάστασης.

2. Η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγ-
χρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση του νέου 
επιστημονικού δυναμικού.

3. Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδη-
γήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από μεριάς των 
εκπαιδευομένων.

4. Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δε-
ξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημό-
σιο και ακαδημαϊκό τομέα.

5. Η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Τίτλος σπουδών
Το Π.Μ.Σ., «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολο-

γία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» και στην αγγλική: 
“MSc in Heart Failure - Cardio-oncology - Cardiovascular 
Rehabilitation”, το αντικείμενο του οποίου περιγράφεται 
αναλυτικά παραπάνω, αποτελείται από τρία (3) εξάμηνα. 
Το Π.Μ.Σ. θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια  - Καρ-
διο-ογκολογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» (MSc 
in Heart Failure  - Cardio-oncology  - Cardiovascular 
Rehabilitation).

Άρθρο 2
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

Χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου
Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 

Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» διαρθρώνεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα 
(9) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» θα λειτουργήσει μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Όργανα λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής:

1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από 
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
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2. Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (Σ.Τ)
Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος έχει τις εξής αρ-

μοδιότητες:
- Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών της παρ. 5 του άρθρου 32 του νόμου 
4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμ-
φωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017.

- Ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.
- Ορίζει τον Διευθυντή μαζί με τον Αναπληρωτή του 

μετά από πρόταση της Πενταμελούς Συντονιστικής Επι-
τροπής (Σ.Ε.)

- Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ.

- Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-
ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

- Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων.
- Ορίζει τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών για 

την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, καθώς και τα 
μέλη των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών.

- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.

- Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις 
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

3. Η Πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του 
Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζε-
ται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η Σ.Ε. εί-
ναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό 
της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καθώς και για την εποπτεία 
των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων Μεταπτυχια-
κών Φοιτητών (ΜΦ). Εποπτεύει ακόμα και συντονίζει τη 
λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών. Στο έργο της 
συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία και η επίβλεψη του 
προγράμματος σπουδών καθώς και ο ορισμός των Συμ-
βούλων Καθηγητών (ΣΚ) για κάθε ΜΦ και η εισήγηση στη 
συνέλευση του Τμήματος, των Υπευθύνων Καθηγητών 
των μαθημάτων, των Διδασκόντων Καθηγητών (ΔΚ), των 
Επιβλεπόντων Καθηγητών (ΕΚ) για Διπλωματική Εργασία 
και την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε 

κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου 
και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη 
και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζε-

ται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει και συντονίζει τις 
εργασίες της Σ.Ε., παρακολουθεί την οργάνωση και τη 

λειτουργία του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελε-
σματική εφαρμογή και καλή λειτουργία των μεταπτυχι-
ακών σπουδών.

6. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης του Π.Μ.Σ.
Έργο της Επιτροπής Οικονομικής διαχείρισης είναι η 

οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. και συγκεκριμένα η 
παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση 
των οικονομικών του προγράμματος.

7. Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Μ.Σ.
Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι η τήρηση των 

κανόνων της ηθικής και δεοντολογίας στον τρόπο διεξα-
γωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών 
εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης διπλωματι-
κών εργασιών, πνευματικών δικαιωμάτων, λογοκλοπής 
εργασιών κ.λπ.

8. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Έργο της Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτη-

τών, αποτελούν τα παρακάτω:
- Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών.
- Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
- Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
- Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κρι-

τηρίων του Π.Μ.Σ. και πρόταση επιλογής υποψηφίων με 
βάση την κατάταξη αυτή στη Σ.Τ.

9. Επιτροπή Εξετάσεων
Έργο της Επιτροπή Εξετάσεων, αποτελούν τα παρα-

κάτω:
- Έλεγχος και επιλογή θεμάτων για τις εξετάσεις των 

φοιτητών, από τα θέματα που καταθέτει ο κάθε διδάσκο-
ντας για τα μαθήματα που πραγματοποίησε.

- Επιλογή ημερομηνιών εξεταστικής εξαμήνων.
- Διόρθωση γραπτών.
- Επικύρωση βαθμολογιών.

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

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και του πα-
ρόντος Κανονισμού.

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολο-
γία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» γίνονται δεκτοί ως 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) απόφοιτοι Σχολών Επι-
στημών Υγείας των ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος 
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου 
πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την 
αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟATΑΠ.

Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων 
ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κρι-
τηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματι-
κής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρω-
σης από τη Σ.Τ.
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Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. και ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως 
ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που 
είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η 
επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέ-
πεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική 
ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπο-
ψηφίου.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγρα-
φούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά 
Π.Μ.Σ., μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Π.Θ. σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017, μόνο 
αν το αντικείμενο τους και το έργο που επιτελούν στο 
Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και 
εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια εισαγωγής.

Προκήρυξη θέσεων
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίζει 

για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο ή ηλεκτρονικό 
τύπο, σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομέ-
νους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται τα απα-
ραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. 
«Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγ-
γειακή Αποκατάσταση», η προθεσμία υποβολής δικαι-
ολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων 
και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που τους αποστέλλει 
ηλεκτρονικά ή τους παραδίδει η Γραμματεία του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι είναι:

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (στη Γραμματεία και 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).

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 ημέ-
ρα έναρξης των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις πτυχιού-
χων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του δι-

αβατηρίου.
6. Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς 

δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγ-

γλικής).
8. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνά-

πτεται στην αίτηση).
Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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 Π.Μ.Σ. και την 
απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορι-
κής συνέντευξης, εάν αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή 
Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμο-
λόγηση (σε κλίμακα 1 - 100) στα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ %

1 Βαθμός πτυχίου/διπλώματος 20%

2 Γνώσης ξένης γλώσσας 10%

3 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 20%

4 Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμ-
ματος 10%

5 Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία 20%

6 Συνέντευξη 20%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Αξιολόγηση φοιτητών
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλε-

πόμενες προθεσμίες, έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 
ΜΦ σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση:
Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων. 
Β’ Φάση:
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 

0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκε-
κριμένο αριθμό μορίων. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, αξιολογεί και 
προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:

- Γενικός βαθμός πτυχίου x 2 (έως 20 μόρια)
- Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις Ασφαλι-
στικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 20 μόρια)

- Γνώση ξένης γλώσσας (έως 10 όταν συνοδεύεται από 
την απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου). Η επάρκεια της 
ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με ανάλογο πτυχίο, 
πιστοποιητικά ή με εξετάσεις που θα ορίζονται από την 
Ε.Ε..

- Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 
10 μόρια για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες Υγείας)

- Επιπρόσθετα προσόντα (έως 20 μόρια σε όσους 
έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά). 

Γ’ Φάση:
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ., εφόσον 

αποφασίσει σχετικά η Σ.Ε., πραγματοποιείται προφορική 
συνέντευξη (έως 20 μόρια). Η απόδοση των υποψηφίων 
κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτι-
μάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ.

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει:
- Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρ-

τισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσω-
πικότητάς του.

- Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χα-
ρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

- Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει 
ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των 
μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ.
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Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η Ε.Ε. αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα 

των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφί-
ων. Μετά την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων ΜΦ 
ορίζεται εάν απαιτείται, η ημερομηνία των προφορικών 
συνεντεύξεων. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί 
να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 80 
μόρια. Όσοι εκ των υποψηφίων λάβουν 40 μόρια και 
άνω θεωρούνται επιτυχόντες. Οι μη επιτυχόντες μπορεί 
να κληθούν σε συνέντευξη μετά από απόφαση της Ε.Ε. 
Εφόσον η συνέντευξη κριθεί απαραίτητη από την Ε.Ε. η 
συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκε-
ντρώσει κάθε υποψήφιος, η Ε.Ε. συντάσσει αξιολογικό 
πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπε-
ριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι 
και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες 
αυτοί διαβιβάζονται στη Σ.Ε. προς έλεγχο και υποβολή 
τους στη Σ.Τ. προς έγκριση. Σε περίπτωση που δύο ή 
περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον 
ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμή-
σαντες, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου 
βαθμού εισακτέων.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 
γραπτώς (ηλεκτρονικά ή μέσω Fax) εντός επτά (7) ημε-
ρών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ., 
αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απά-
ντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον 
υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέ-
σως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό 
κατάλογο επιτυχίας.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει 
μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμέ-
νη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο 

Π.Μ.Σ. καθορίζεται για κάθε χρόνο στον αριθμό 60.
Τέλη φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. έχει δίδακτρα/τέλη φοίτησης, τα οποία κα-

θορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δια-
δικασία καταβολής των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται 
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα 
δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Π.Μ.Σ. για τις πάσης 
φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση 
των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και γενικά για τη λειτουρ-
γία του προγράμματος.

Τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή 
Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - Καρδιαγγειακή Απο-
κατάσταση», ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000 €).

Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:
- Α’ Εξάμηνο: 1.000 ευρώ κατά την εγγραφή, με την 

έναρξη του πρώτου εξαμήνου,

- Β’ Εξάμηνο: 1.000 ευρώ με την έναρξη του δευτέρου 
εξαμήνου,

- Γ’ Εξάμηνο: 1.000 ευρώ με την έναρξη του τρίτου 
εξαμήνου

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ για το κάθε εξάμηνο και 
από τους εξήντα (60) εισακτέους φοιτητές. Οι χρεώσεις 
που υπάρχουν από την Τράπεζα και διαφέρουν αναλό-
γως, επιβαρύνουν τον ΜΦ.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν 
επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει κατα-
βληθεί, εκτός εάν προκύψει αποδεδειγμένος σοβαρός 
λόγος υγείας.

Δωρεάν φοίτηση
Από τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι 

φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, 
εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυ-
τοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), 
το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσι-
ευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε 
ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι 
φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μι-
κρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα 
σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. 
Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που 
αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνο-
νται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει 
της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα 
του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά 
το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η 
εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπο-
βάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατά-
σταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία 
από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να παρακο-
λουθήσουν το Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης μπορεί να 
είναι το ανώτερο δεκαοκτώ (18) άτομα. Η Επιτροπή Αξι-
ολόγησης θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους 
υποψήφιους για δωρεάν φοίτηση το Ε1 και Ε9 του ιδίου 
και της οικογένειάς του και τα στοιχεία των τραπεζικών 
τους λογαριασμών.
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Άρθρο 4 
Πρόγραμμα

Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο- ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» οι φοιτητές/φοιτήτριες 
οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση 
μαθημάτων, καθώς και από την εκπόνηση και παρουσί-
αση μεταπτυχιακής εργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση εννέα (9) υποχρε-
ωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση και παρουσίαση 
διπλωματικής εργασίας.

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του ΠΜΣ που οδηγεί σε 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τρία (3) 
εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται 
για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο. Η επιτυ-
χής παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν και τελειώνουν σύμ-
φωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι 
υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της προθε-
σμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότη-
τας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή 
την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται 
απόφαση της ΣΕ.

Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλι-
πώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστη-
ριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Απουσία 
πέραν του 30% (διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου 
ή μη έγκυρη παράδοση των εργασιών) οδηγεί αυτομά-
τως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου 
μαθήματος και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε 
επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα οι ΜΦ είναι 
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Σε αποκλεισμό από τις εξε-
τάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες 
από τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ., όπως 
συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις 
πεδίου, μη έγκυρη παράδοση των εργασιών σε μάθημα.

H δήλωση παρουσίας, οι αξιολογήσεις και οι εξετά-
σεις διενεργούνται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής του ΠΜΣ με τη χρήση μοναδικών κωδικών 
που χορηγούνται στους ΜΦ από το τμήμα Ιατρικής κα-
θώς και από το ίδιο το ΠΜΣ. Απαγορεύεται ρητά η κοι-
νοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους και 
οποιαδήποτε παρέκκλιση θα τιμωρείται αυστηρά, ακόμη 
και με αποβολή από το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, 
θα εξετάζεται από την ΣΕ.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/
ECTS ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως 
εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 ΜΑ01 Y

Φυσιολογία και 
Φυσιοπαθολογία 

του καρδιαγγειακού 
συστήματος

12 6

2 ΜΑ02 Y Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6

3 ΜΑ03 Y Απεικόνιση στην 
Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6

4 ΜΑ04 Y
Κλινική Φαρμακολογία 

καρδιαγγειακού 
συστήματος

12 6

5 ΜΑ05 Y Προχωρημένη 
Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ. 
ΜΟΝ. 
ECTS

1 ΜΑ06 Y Καρδιο-ογκολογία 12 9

2 ΜΑ07 Y Μυοκαρδίτιδα - 
Μυοκαρδιοπάθειες 12 6

3 ΜΑ08 Y Αποκατάσταση στην 
Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 9

4 ΜΑ09 Y Μεθοδολογία έρευνας - 
SPSS - EndNote 12 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 
και ECTS 30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ’ Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός 
Μαθήματος

ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* Μάθημα

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

1 ΜΔΕ Y Διπλωματική εργασία 30

Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική και 
η αγγλική.

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι 
τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική.

Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48099Τεύχος B’ 3604/06.08.2021

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολο-
γία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» θα απασχοληθούν 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων 
του Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα-
πής ή διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 
Οι διδάσκοντες θα είναι σε ποσοστό 60% μέλη ΔΕΠ του 
οικείου τμήματος και σε ποσοστό 40% μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων. Επίσης, θα πραγματοποιούνται διαλέξεις και 
από διάφορους άλλους ομιλητές, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας γίνεται από την 
Σ.Τ. κατόπιν εισηγήσεως της Σ.Ε. Τα κριτήρια επιλογής 
των διδασκόντων είναι η αξιολόγηση της συνάφειας της 
επιστημονικής τους ιδιότητας και του ερευνητικού τους 
ενδιαφέροντος με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Αμοιβές για διδασκαλία
Προβλέπεται η αμοιβή για διδασκαλία στους διδάσκο-

ντες στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
εκάστοτε νομοθεσία και το ύψος αυτής εξαρτάται από 
τον εκάστοτε προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Η αμοιβή των 
μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετο-
χή τους σε ένα ή περισσότερα ΠΜΣ δεν υπερβαίνει ανά 
μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών 
αποδοχών τους.

Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνι-
στά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέρι-
ου επαγγέλματος κατά την έννοια της περ. θ’ της παρ. 2 
του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 99 του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258).

Λεπτομέρειες για τον τρόπο συγγραφής των σχετικών 
συμβάσεων αμοιβής των μελών ΔΕΠ καθορίζονται από 
την Επιτροπή Ερευνών.

Οι ομότιμοι καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. που διδάσκουν στα ΠΜΣ δύνανται να αμείβονται 
από τους ίδιους πόρους του Ιδρύματος, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία.

Αξιολόγηση Εξετάσεις
Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορι-

κά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλον τρόπο 
που θα καθορίσει ο Υπεύθυνος Καθηγητής. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται τρείς φορές το χρόνο σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που κάθε φορά εκδίδεται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Σ.Τ. μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο 
εξετάσεων ή να ορίσει και τέταρτη εξεταστική περίοδο.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ακόμα και στις επαναληπτικές 
εξετάσεις, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμε-
λή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων. Αν αποτύχει και τότε, διαγράφεται από το 
ΠΜΣ.

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις 
οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος, 

το οποίο θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση επικυρω-
μένων δικαιολογητικών, κρίνονται από την Σ.Ε., η οποία 
αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων 
δικαιολογητικών κατά την απόλυτη κρίση της.

Η βαθμολογία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που 
με επιτυχία έχουν αξιολογηθεί, έχει ως ελάχιστο βαθμό 
το 5 (πέντε) με άριστα το 10 (δέκα) και κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος από τον Υπεύθυνο 
Καθηγητή.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ) είναι υποχρε-

ωμένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία στο τρίτο 
(Γ’ ) εξάμηνο που έχει σαφώς ερευνητικό χαρακτήρα, σε 
θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμμα-
τος. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας θα επιλέγεται 
κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου των μαθημάτων 
από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε συνεργασία με τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή και θα κατατίθεται στη Σ.Ε. προς 
έγκριση. Εφόσον εγκριθεί, ο Επιβλέπων Καθηγητής θα 
είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του 
ΜΦ και μαζί με τα άλλα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής θα εγκρίνουν τη Διπλωματική Εργασία, την 
οποία ο υποψήφιος θα υποστηρίζει δημόσια.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμε-
νική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, απουσία 
στο εξωτερικό κ.λπ.), είναι δυνατή η αντικατάσταση του 
επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μετά από απόφαση του Διευθύντή του ΠΜΣ και 
σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε..

Λεπτομερής Οδηγός Εκπόνησης της Διπλωματικής 
Εργασίας θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ 
με την έναρξη των μαθημάτων και θα αναπτυχθεί με 
λεπτομέρειες στο μάθημα Μεθοδολογία της Έρευνας.

Επιβλέποντες ΜΔΕ
Η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής 
εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει ένα μέλος 
ΔΕΠ ως επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων και τα 
υπόλοιπα μέλη της επιτροπής θα είναι διδάσκοντες του 
Π.Μ.Σ..

Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Οι με-
ταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν 
από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά 
στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να 
επιβλέψει κάθε μέλος ΔΕΠ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τις επτά (7).

Άρθρο 5 
Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων

Πόροι - Προϋπολογισμός
Οι πόροι του Π.Μ.Σ. θα προέρχονται, όπως προανα-

φέρθηκε, από δωρεές, χορηγίες, κ.λπ. που θα αντληθούν 
από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και 
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από τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοι-
τητών. Τα τέλη φοίτησης/δίδακτρα και η διαχείριση των 
εσόδων και εξόδων θα γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με βάση την κατανομή που προ-
βλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, 
ήτοι: α) σε ποσοστό 70% για τα λειτουργικά έξοδα του 
προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες δι-
δασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, με-
τακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χο-
ρήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες και β) σε ποσοστό 30% για την κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος.

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 συνέλευση 
του τμήματος για έγκριση μια φορά το χρόνο. Η επιλεξι-
μότητα των δαπανών ελέγχεται από τον ΕΛΚΕ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολού-
θησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών. Ο Διευθυ-
ντής του ΠΜΣ (Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμ-
ματος) ευθύνεται για τη σκοπιμότητα των δαπανών και 
την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δαπα-
νών 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 χρημα-
τοδοτούμενων ΠΜΣ, εφαρμόζονται ενιαία οι διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Δαπάνες
Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται για τις πάσης φύσης 

δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Με-
ταπτυχιακών Φοιτητών και γενικά για τη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ..

Με την καταβολή των τελών φοίτησης εξασφαλίζεται 
η βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ.: ήτοι δαπάνες διδασκαλίας, 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, 
εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υπο-
τροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπά-
νες - οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων.

Ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. έχει γίνει για την περί-
οδο 2021-2026 (1η πενταετία) και για κάθε έτος είναι ο 
ίδιος.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το συνο-
λικό λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 132.500 
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων - εξόδων ως 
εξής:

Πίνακας 1. Εσόδων Π.Μ.Σ. για τη λειτουργία ενός κύ-
κλου σπουδών

ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017

2.000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

3. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημό-
σιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

1.000,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2.000,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ)

1.500,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

8. Τέλη Φοίτησης (από τους 60 εισακτέους 
φοιτητές, το 30% που αντιστοιχεί σε 18 
φοιτητές έχουν δωρεάν φοίτηση. Άρα από 
τους υπόλοιπους 42 φοιτητές με δίδακτρα 
3.000 ευρώ/φοιτητή, προκύπτουν συνολι-
κά έσοδα 126.000 ευρώ) (Α’ Εξάμηνο: 1.000 
ευρώ, Β’ Εξάμηνο: 1.000 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 
1.000 ευρώ)

126.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 132.500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται 
από δωρεές, χορηγίες, κ.λπ. που θα αντληθούν από δη-
μόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και από τα 
δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Πίνακας 2. Εξόδων Π.Μ.Σ. για τη λειτουργία ενός κύ-
κλου σπουδών

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού

10.000 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές

1.000 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

10.000 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

-

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

22.000 €



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48101Τεύχος B’ 3604/06.08.2021

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπι-
κού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργά-
νωση του Π.Μ.Σ.

10.000 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

9.000 €

9. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 20.000 €

10. Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 6.000 €

11. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

2.750 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 92.750 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

12. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (= 30% Τελών Φοίτησης) (Εκτός 
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για 
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατι-
κές επιχορηγήσεις)

39.750 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 132.500 €
Η οικονομική ανάλυση εσόδων και εξόδων παραμένει 

η ίδια και για τα επόμενα έτη λειτουργίας του προγράμ-
ματος.

Άρθρο 6
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Διάρκεια φοίτησης
Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο 

τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρό-
νος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς 
κρίση διπλωματικής εργασίας.

1ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση.
2ο (Εαρινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και προ-

ετοιμασία διπλωματικής εργασίας. 
3ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής εργασίας.
Ο ανώτερος χρόνος φοίτησης μπορεί να είναι ίσος με 

το διπλάσιο του υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης, δη-
λαδή έξι (6) εξάμηνα, ύστερα από αίτηση του φοιτητή 
στην οποία θα εξηγεί τους λόγους που αιτείται παρά-
ταση φοίτησης και εφόσον η Σ.Τ. την εγκρίνει, κατόπιν 
εισήγησης της Σ.Ε.

Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 

και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Παρακολούθηση μαθημάτων
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα 

από αιτιολογημένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής (Σ.Ε.) είναι δυνατόν κάποιο (ή κάποια) από τα μαθή-
ματα να διδαχθεί σε εξάμηνο διαφορετικό από εκείνο 
που προβλέπεται στην Απόφαση της Συγκλήτου.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρα-
κολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και 
τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε 

μάθημα. Απουσία πέραν του 30% (διαλέξεις, εργαστήρια 
ή μη έγκαιρη παράδοση των εργασιών) οδηγεί αυτομά-
τως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου 
μαθήματος και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε 
επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα, οι ΜΦ είναι 
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Σε αποκλεισμό από τις εξε-
τάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες 
από τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ., όπως 
συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, κ.τ.λ.

Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης μαθήμα-
τος από διδάσκοντα, προβλέπεται αναπλήρωση πριν το 
τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου.

Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε ποσοστό 
έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με όσα 
ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα 
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, γί-
νεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και 
αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της 
απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο 
μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολό-
γησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται 
στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει 
σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα 
αυτό στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σε-
πτεμβρίου.

Αναστολή φοίτησης
Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητή-

σει, με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθη-
σης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής 
του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Σ.Ε. 
και επικύρωσής της από τη Σ.Τ., δίνεται μόνο μία φορά 
και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός εξα-
μήνου. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος 
της αναστολής δεν προσμετράτε στην ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ΜΦ 
που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε πε-
ριπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται 
από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση 
υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης.

Ο ΜΦ που αιτείται αναστολή φοίτησης χωρίς να έχει 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, θα επαναλάβει τη 
φοίτησή του παρακολουθώντας όλα τα μαθήματα, εργα-
στήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία 
δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή 
της φοίτησής του. Ο ΜΦ που παίρνει άδεια αναστολής 
φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί 
να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγρα-
φής του ως ΜΦ. Οι ΜΦ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική 
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άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής 
τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρατεταμένη 
ασθένεια κ.λπ.).

Διαγραφή Μεταπτυχιακού Φοιτητή από το Π.Μ.Σ.
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 και μπορεί να γίνει για τους 
παρακάτω λόγους:

- Μετά από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρωσης από την 
Σ.Τ., λόγω αποτυχίας ολοκλήρωσης των υποχρεώσεών 
του μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

- Μετά από αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή.
- Άλλοι σοβαροί λόγοι, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. 

στην Σ.Τ.
Όπως επίσης 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 προθε-
σμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

- Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
- Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που 

ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.
- Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των ορ-

γάνων των Τμημάτων καθώς και την ακαδημαϊκή δεο-
ντολογία.

- Να συμμετέχουν στη διαδικασία εσωτερικής αξιολό-
γησης του ΠΜΣ, συμπληρώνοντας ανώνυμα τα ερωτη-
ματολόγια αξιολόγησης με αντικειμενική και ακαδημα-
ϊκή κρίση την περίοδο που προβλέπεται από τη ΜΟΔΙΠ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνήθως είναι η 8η - 10η 
εβδομάδα μαθημάτων).

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χο-
ρηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα (1) έτος, κα-
τόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκο-
λογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση», χρησιμοποιεί-
ται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στους χώρους του νέου 
κτιρίου Ιατρικής.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους σύγ-
χρονα συστήματα και εργαλεία, όπως ηλεκτρονική δι-
εύθυνση, πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου με 
ασφάλεια, μέσω εικονικής σύνδεσης (Εικονικό Ιδιωτικό 
Δίκτυο - VPN), ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο και στο 
Internet, κ.λπ., απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, προ-
κειμένου να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η 
πλήρως εξοπλισμένη Βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει όλες 
τις υπηρεσίες μίας σύγχρονης πανεπιστημιακής βιβλι-
οθήκης (συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή ποικίλων 
πληροφοριακών υλικών, από τα οποία ένα μέρος είναι 

διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή, πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικούς καταλόγους και πληροφορικές πηγές, 
δανεισμός, διαδανεισμός, υποστήριξη ατόμων με αναπη-
ρίες, πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση μέσω 
σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε πρωτοετείς με-
ταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτηση δεξιο-
τήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών, αίθουσες 
μελέτης, υπηρεσίες πρόληψης λογοκλοπής).

Επομένως, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο υλικοτε-
χνικός εξοπλισμός γενικά, αφενός επαρκούν για τη λει-
τουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ., χωρίς να προκύπτει θέμα 
κωλύματος των προπτυχιακών μαθημάτων, καθώς τα 
μαθήματα και επιπλέον θα γίνεται περαιτέρω αξιοποί-
ηση των ως άνω χώρων, χωρίς να απαιτείται επιπλέον 
εξοπλισμός.

Άρθρο 7
Ολοκλήρωση των σπουδών

Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στους ΜΦ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοι-

τητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται στα 
Ελληνικά ο τίτλος σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση».

Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται από 
την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, παρου-
σία εκπροσώπου των Πρυτανικών Αρχών. Ο τύπος του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και το κείμενο 
της καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται 
σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Για να λάβει μέρος ο φοιτητής στην τελετή καθομολό-
γησης 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.
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 Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Ιδρυματικό αποθετήριο
Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργα-

σίες μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που 
προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθε-
νται από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημέ-
νο 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, βε-
βαίωση κατάθεσης της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής 
διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύ-
νη 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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Βεβαιώσεις
Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και το τελε-

τουργικό της ορκωμοσίας, καθορίζονται στον κανονισμό 
του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώ-
ματος, ισχύει η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 
της 224ης/17-10-2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις 
της υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργικής 
απόφασης.

Άρθρο 8
Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική υποστήριξη

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολο-
γία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση», μετά από Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα προσληφθεί προσωπικό 
με σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου για τη Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξή του 
και η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ..

Η Τεχνική υποστήριξη γίνεται από το μόνιμο προσω-
πικό του Π.Θ.

Άρθρο 9 
Υποτροφίες

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο 
Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται 
στο πρώτο φοιτητή/τρια με βάση την βαθμολογία του, 
που θα τελειώσει εγκαίρως τις σπουδές, δηλ. τον Σεπτέμ-
βρη του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησής του και θα 
πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της 
υποτροφίας ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από 
άλλη πηγή.

Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν 
εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής 
τελών φοίτησης.

Άρθρο 10
Διασφάλιση ποιότητας

Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή
Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλω-

ματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπο-
ρικής 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 δεδο-
μένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα 
απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια 
να ενημερώνει 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 με-
ταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν 
προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπη-
ρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής βιβλιοθήκης 
του ιδρύματος.

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4521/2018, τα χρημα-

τοδοτούμενα ερευνητικά έργα, οι διπλωματικές εργασίες 

και τα διδακτορικά που κατά δήλωση του επιστημονι-
κού υπευθύνου περιλαμβάνουν έρευνα στον άνθρωπο, 
σε υλικό που προέρχεται από άνθρωπο, όπως γενετικό 
υλικό, κύτταρα, ιστοί και προσωπικά δεδομένα, σε ζώα 
ή στο περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, υποβάλλο-
νται υποχρεωτικά για έγκριση στην Ε.Η.Δ.Ε. και το έργο 
δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται στο Α.Ε.Ι. ή τον 
ερευνητικό φορέα αν δεν λάβει προηγουμένως τη σχε-
τική έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας 
της Έρευνας. Το ίδιο ισχύει για έρευνα στις κοινωνικές 
επιστήμες, με την τήρηση των κανόνων της εχεμύθειας, 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το σεβα-
σμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση προγράμματος

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 44 του 
ν. 4485/2017.

Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. θα αξιο-
λογούνται μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Δι-
αχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμ-
φωνα με τις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα διαδικασίες 
(ισχύοντα κριτήρια του ν. 4009/2011, διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Αξιολόγηση από τους φοιτητές
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μετά την λήξη κάθε χρό-

νου εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος, πα-
ραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 
στη Γραμματεία του προγράμματος, που αφορά το πε-
ριεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας 
και εξέτασης του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για 
βελτίωση του και αξιολόγηση του με δεδομένη κλίμακα.

Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
Οι στόχοι αυτοί και τα κριτήρια του Π.Μ.Σ. θα αξιο-

λογηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017. 
Τέλος, το Π.Μ.Σ. θα αξιολογείται σε ετήσια βάση για την 
αποτελεσματικότητά του βάσει διαδικασιών και κριτη-
ρίων που έχει θεσπίσει το Εσωτερικό Σύστημα Διασφά-
λισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 12
Άλλα - Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Προγράμματος και της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δη-
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 21 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02036040608210012*
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