
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τίτλο 
«Κοσμητολογία» (Cosmetology), με δύο Ειδικεύ-
σεις, «Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών 
Προϊόντων» και «Εφαρμογές της Κοσμητολογίας 
στη Δερματολογία».

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παρα-
γωγή» του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παρα-
γωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διαγνωστική και Θεραπευτική 
Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.     ΔΦ 15/13307 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Δι-

αιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τίτλο 

«Κοσμητολογία» (Cosmetology), με δύο Ειδικεύ-

σεις, «Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών 

Προϊόντων» και «Εφαρμογές της Κοσμητολογίας 

στη Δερματολογία».

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις», (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 (Α’ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 
(Α’ 142).

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018, (Α’ 102).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», (Α’ 189).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών δια-
τριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/
Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατά-
ξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ 30/5704/23-04-2020 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ: 6Γ8046ΨΖ3Π-3ΞΒ).

9. Την υπ’ αρ. 6/07-04-2021 (Θέμα 6.4) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 
Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας.

10. Την υπ’ αρ. 4/13-05-2021 (θέμα 1ο) ομόφωνη από-
φαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/8029/14-05-2021 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας.

12. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, με τίτλο «Κοσμητολογία» (Cosmetology), με δύο 
Ειδικεύσεις, «Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών 
Προϊόντων» και «Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη 
Δερματολογία», του Τμήματος Επιστημών Διατροφής 
και Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κοσμητολογία» 
(«Cosmetology»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), καθώς 
και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4610/
2019 (Α’ 70).

Το ΠΜΣ έχει δύο Ειδικεύσεις:
Ι. «Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊό-

ντων» 
ΙΙ. «Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία».

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην Ειδίκευση «Παρασκευή και Αξιολόγηση 
Καλλυντικών Προϊόντων» με τίτλο: «Κοσμητολογία με 
Ειδίκευση στην Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών 
Προϊόντων», στην Ειδίκευση «Εφαρμογές της Κοσμη-
τολογίας στη Δερματολογία» με τίτλο «Κοσμητολογία 
με Ειδίκευση στις Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη 
Δερματολογία».

Άρθρο 3 
Γνωστικό Αντικείμενο, Στόχοι, Σκοποί

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή προωθημένων 
γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες 
του διεπιστημονικού αντικειμένου της Κοσμητολογίας, 
σε Πτυχιούχος μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται των 
επιστημονικών της τομέων.

Αναλυτικότερα σκοπός του ΠΜΣ «Κοσμητολογία» είναι 
να παρέχει:

- υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδι-
κευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στο σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων καλλυντι-
κών προϊόντων,

- διεπιστημονική εκπαίδευση με σκοπό να βελτιωθεί 
και να εδραιωθεί η δυνατότητα συνεργασίας πολλών 
ειδικοτήτων στον χώρο της εφαρμοσμένης και της βα-
σικής έρευνας,

- την ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή νέας 
γνώσης και την προαγωγή νέων και διεπιστημονικών 
συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Κοσμητολογίας,

- τη δημιουργία ισχυρού υπόβαθρου στην επιστήμη 
της Κοσμητολογίας για αποφοίτους πολλών Τμημάτων 
που άπτονται της επιστήμης της Κοσμητολογίας,

- προκειμένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να στε-
λεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου 
αλλά κυρίως του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να εργα-
σθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και 
προώθηση της έρευνας σε όλα τα πεδία του ΠΜΣ.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ κατανέμεται πιο 
στοχευμένα στις δύο ειδικεύσεις του ΠΜΣ: Παρασκευή 
και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων.

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί, όπως περιγρά-
φεται και στον τίτλο οι φοιτητές να αποκτήσουν όλα τα 
απαραίτητα εφόδια ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσ-
σουν και να αξιολογούν καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα.

Ο στόχος που περιγράφεται θα επιτευχθεί μέσω της 
παρουσίασης εξειδικευμένων και προηγμένων εννοιών 
που διέπουν την επιστήμη των καλλυντικών προϊόντων 
με έμφαση στις ιδιότητες των συστατικών τους και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους ώστε να αποκλειστεί αντα-
γωνιστική και να ενισχυθεί συνεργιστική δράση. Οι φοι-
τητές θα διδαχθούν, την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας, 
με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου καλλυντικού 
προϊόντος.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραί-
τητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις 
επαγγελματικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στον 
χώρο εργασίας τους και πιο συγκεκριμένα στα Τμήματα 
Έρευνας και Ανάπτυξης.

Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία.
Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η εφαρμογή των 

θεωρητικών γνώσεων της Κοσμητολογία στο αντικείμε-
νο της Δερματολογίας.

Πέραν του στιβαρού θεωρητικού υπόβαθρου, οι φοι-
τητές της κατεύθυνσης θα διδαχθούν και θα έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν εξα-
τομικευμένες τεχνικές στο πεδίο της Δερματολογίας.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραί-
τητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς όλες τις 
επαγγελματικές προκλήσεις που θα συναντήσουν στον 
χώρο των εφαρμογών της Κοσμητολογίας στη Δερμα-
τολογία και της ορθής επιστημονικής προσέγγισης και 
πρακτικής.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σαράντα (40) ανά έτος.
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Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 6 
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς με το ΠΜΣ γνω-
στικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 7 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΠΜΣ, ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος 
φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 8 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 90 ECTS.

Άρθρο 9 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ειδίκευση «Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Μεθοδολογία Έρευνας - Στοιχεία Φυσικών Επιστημών Υ (υποχρεωτικό) 2 8

Στοιχεία Δερματολογίας και Μικροβιολογίας Υ (υποχρεωτικό) 2 8

Επιχειρηματικότητα και Κοσμητολογία Υ (υποχρεωτικό) 2 7

Συστατικά Καλλυντικών Προϊόντων Υ (υποχρεωτικό) 2 7

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατροφή και Δέρμα Υ (υποχρεωτικό) 2 8

Καινοτόμα Καλλυντικά και Καλλυντικά Προϊόντα Φυσικής 
Προέλευσης

Υ (υποχρεωτικό) 2 7

Παρασκευή Καλλυντικών και Στοιχεία Νομοθεσίας Υ (υποχρεωτικό 2 7

Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων - Μέθοδοι 
Ενόργανης Ανάλυσης στην Κοσμητολογία

Υ (υποχρεωτικό 2 8

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ (υποχρεωτικό) 30

Σύνολο ECTS Έτους 90

Ειδίκευση «Εφαρμογές της Κοσμητολογίας στη Δερματολογία»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας ECTS

Μεθοδολογία Έρευνας - Στοιχεία Φυσικών Επιστημών Υ (υποχρεωτικό) 2 8

Στοιχεία Δερματολογίας και Μικροβιολογίας Υ (υποχρεωτικό) 2 8

Επιχειρηματικότητα και Κοσμητολογία Υ (υποχρεωτικό) 2 7

Ειδικά Θέματα Κοσμητολογίας Υ (υποχρεωτικό) 2 7

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατροφή και Δέρμα Υ (υποχρεωτικό) 2 8

Καινοτόμα Καλλυντικά και Καλλυντικά Προϊόντα Φυσικής 
Προέλευσης

Υ (υποχρεωτικό) 2 7

Παρασκευή Καλλυντικών και Στοιχεία Νομοθεσίας Υ (υποχρεωτικό 2 7

Παθοφυσιολογία στην Αντιγήρανση Υ (υποχρεωτικό 2 8

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Υ (υποχρεωτικό) 30

Σύνολο ECTS Έτους 90

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11 
Τέλη φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης ύψους 2.400€.

Άρθρο 12 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 14304/21/ΓΠ (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγω-

γή» του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής 

και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπο-

νικών Επιστημών 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 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α’ 189).

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Πε-
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 
19η/17-03-2021 συνεδρίασή της.

6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 252/28-05-2021 
συνεδρίασή της.

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ 
4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» του 
Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγρο-
τικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος και 
Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση 
επιστημόνων στο αντικείμενο «Αειφόρος και Βιώσιμη 
Φυτική Παραγωγή».

Σκοπός του Προγράμματος είναι:
- Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυ-

ξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο 
καλλιέργεια καινοτόμων και δυναμικών φυτικών ειδών 
με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς και την αλληλεπί-
δρασή τους με το περιβάλλον.

- Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να 
στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν ίδιες δραστηριότη-
τες στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα 
συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψη-
λής ποιότητας προϊόντων με φιλικές προς το περιβάλλον 
πρακτικές.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγω-
γή» χωρίς περαιτέρω κατευθύνσεις και με εξειδίκευση 
μόνο από το εργαστήριο/τα εργαστήρια όπου θα ολο-
κληρωθεί η ερευνητική διατριβή.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγω-
γή» δεκτοί πτυχιούχοι Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών 
Τμημάτων, Περιβαλλοντικών Τμημάτων και Τμημάτων 
Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοτα-
γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 
και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» 
διαρθρώνεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περι-
λαμβάνουν παρακολούθηση 7 μαθημάτων και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια 
για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 έτος. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 60 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την απόκτηση του ΔΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυ-
τική Παραγωγή» απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου 
μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η εκπόνηση 
διατριβής που θα αφορά πρωτότυπη έρευνα σε θέματα 
της ειδίκευσης. Κατά το πρώτο εξάμηνο γίνεται παρα-
κολούθηση μαθημάτων τουλάχιστον 25 μονάδων ECTS, 
ενώ κατά το δεύτερο προβλέπεται η παρακολούθηση 
μαθημάτων τουλάχιστον 10 μονάδων ECTS. Στο ίδιο δι-
άστημα θα πρέπει να περατωθεί η διπλωματική εργασία 
που καλύπτει συνολικά 25 μονάδες ECTS.

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει επιτυχή 
παρακολούθηση και εξέταση σε μαθήματα και εκπόνη-
ση διπλωματικής εργασίας. Ο φοιτητής παρακολουθεί 
συνολικά επτά μαθήματα, εκ των οποίων τα τρία είναι 
υποχρεωτικά στο χειμερινό εξάμηνο και τα υπόλοιπα 
δύο του χειμερινού εξαμήνου είναι επιλογής, ενώ τα δύο 
μαθήματα του εαρινού εξαμήνου είναι επιλογής. Η επιλο-
γή των μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο 
της διπλωματικής εργασίας και γίνεται σε συνεργασία με 
τον επιβλέποντα. Κατά το χειμερινό εξάμηνο, προσφέ-
ρεται επίσης σεμιναριακού τύπου υποχρεωτικό μάθημα, 
το οποίο δεν πιστώνεται μονάδες ECTS και αφορά σε 
παροχή γνώσης σχετικά με τη γενικότερη επιστημονική 
επάρκεια του νεαρού επιστήμονα.

Στο πρώτο εξάμηνο, ο φοιτητής παρακολουθεί πέντε 
μαθήματα, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία 
μαθήματα υποχρεωτικά και δύο μαθήματα επιλογής που 
προσφέρονται το παρών εξάμηνο και σχετίζονται με το 

αντικείμενο που θα ασχοληθεί ο φοιτητής στη διατρι-
βή του. Παράλληλα, ορίζεται το θέμα της διπλωματικής 
εργασίας και ανατίθεται η ανασκόπηση της σχετικής βι-
βλιογραφίας. Στο δεύτερο εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει 
δύο μαθήματα από τα προσφερόμενα στο εξάμηνο που 
σχετίζονται με το αντικείμενο της διατριβής του και πα-
ράλληλα εκπονεί την έρευνα που αφορά τη διπλωματική 
του εργασία, καθώς και τη συγγραφή της διπλωματικής 
του διατριβής.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

Χειμερινό εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος Υπ/Επ ECTS

Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών Υπ 5

Γονιμότητα Εδαφών - Θρέψη Φυτού Υπ 5

Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι 
καταπονήσεων - Βελτίωση ποιότητας

Υπ 5

Γεωργικός Πειραματισμός - Βιβλιογραφική 
Ανάλυση - Επιστημονική Συγγραφή

Υπ -

Μάθημα Επιλογής 1 Επ 5

Μάθημα Επιλογής 2 Επ 5

Διατριβή ειδίκευσης 5

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 2 μαθημάτων εκ των κατωτέρω:
Μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου
- Αειφορική Καλλιέργεια Αμπέλου
- Δενδροκομία και Περιβάλλον
- Καινοτομίες στην Καλλιέργεια των Λαχανικών
- Καλλιέργεια Φυτών Παραγωγής Ενέργειας
- Συστήματα Επιλογής - Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρι-

σμάτων
Εαρινό εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος Υπ/Επ ECTS

Μάθημα Επιλογής 1 Επ 5

Μάθημα Επιλογής 2 Επ 5

Διατριβή ειδίκευσης 20

Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

Επιλογή κατ’ ελάχιστο 2 μαθημάτων εκ των κατωτέρω:
Μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου
- Ειδικά θέματα Αμπελουργίας
- Σύγχρονα Συστήματα Παραγωγής Λαχανοκομικών 

Προϊόντων σε Συνθήκες Θερμοκηπίου
- Καινοτομίες στη Δενδροκομία
- Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών
- Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών
- Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών
- Μοριακή Βελτίωση - Βιοτεχνολογία Φυτών
- Καινοτομίες στη Σποροπαραγωγή και Τεχνολογία 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. 

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
ελληνική.
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Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη 
Φυτική Παραγωγή» ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους 
δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπερι-
λαμβανομένου αυτών που θα εισάγονται με απαλλαγή 
διδάκτρων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017. Αντιστοίχως, ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 
στο υπό ίδρυση ΠΜΣ για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ορί-
ζεται στους τρεις (3) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» 
θα απασχοληθεί διδακτικό προσωπικό του Τμήματος 
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλ-
λοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλ-
λοντος. Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στεγάζεται σε 
κτίριο στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας, συνολικής επιφάνειας 
11.000 τ.μ. όπου λειτουργούν η βιβλιοθήκη της Σχολής, 

τα 20 Εργαστήρια και δραστηριοποιείται το σύνολο των 
μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγω-
γής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Η εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
μεταπτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στα Ερ-
γαστήρια του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος καθώς και στο Πανεπιστη-
μιακό Αγρόκτημα στο Βελεστίνο, έκτασης 150 περίπου 
στρεμμάτων, το οποίο διαθέτει εργαστηριακούς χώρους, 
μηχανολογικό εξοπλισμό, θερμοκήπια, σύμφωνα με τις 
κατά περίπτωση απαιτήσεις των ερευνητικών διπλωμα-
τικών εργασιών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Αειφόρος και Βιώσιμη Φυτική Παραγωγή» 
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-
2026 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κό-
στος του ΔΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € και αναλύεται σε 
κατηγορίες εσόδων - εξόδων ως εξής ανά έτος (ο ίδιος 
προϋπολογισμός προβλέπεται για κάθε έτος της πεντα-
ετίας από την έναρξη λειτουργίας του ΠΜΣ):

Πίνακας 1. Εξόδων ΠΜΣ για την λειτουργία ενός κύκλου σπουδών.

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3000,00

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 500,00

3. Δαπάνες αναλωσίμων 8000,00

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3500,00

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2000,00

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

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

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 

500,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

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

7500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 25.000,00 €
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Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, τα δίδακτρα 
των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.ά.

Πίνακας 2. Εσόδων ΠΜΣ για την λειτουργία ενός κύκλου σπουδών.

ΕΣΟΔΑ 25.000,00

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ 0

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

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

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

8. Τέλη Φοίτησης ((Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 15 φοιτητές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 15 x 30% = 5 απαλλάσσονται 
από τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 10 φοιτητές θα πληρώσουν τέλη φοίτησης 2.500 € ανά φοιτητή, ήτοι 
10 x 2500 = 25.000 €)

25.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 2 Αυγούστου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 14302/21/ΓΠ  (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διαγνωστική και Θεραπευτι-

κή Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» του Τμή-

ματος 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 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παρ.7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα 
ΤΕΙ Θεσσαλίας κα Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189).

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
υπ’ αρ. 9/21-04-2021 συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 252/28-05-2021 
συνεδρίασή της.

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε: 

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του 
Διαβητικού Ποδιού» 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 2021-2022 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαγνωστική 
και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και 
έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, ορθή διάγνωση 
και θεραπεία των ασθενών με διαβητικό πόδι. Επίσης παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια 
που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους στα-
διοδρομία τους διεθνώς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση 
του Διαβητικού Ποδιού».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυ-
χιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθε-
ραπείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Φαρμακευτικής), Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(ΤΕΦΑΑ) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με 
το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και πτυχιούχων ΑΤΕΙ των αντίστοιχων αντικειμένων 
(Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής).

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν την διδασκαλία οκτώ (8) θεματικών ενοτήτων και την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των οκτώ (8) υπο-
χρεωτικών μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ 

(Ενδεικτικά)

1 ΜΒ0 1 Υ

Σακχαρώδης Διαβήτης - 
Επιδημιολογία, Παθοφυσιολογία - 
Συστηματικές επιπλοκές - 
Αντιμετώπιση

14 8
Αλεξάνδρα 
Μπαργιώτα

2 ΜΒ0 2 Υ

Διαβητικό πόδι - 
Ορισμός,  επιδημιολογία, Νευρολογική  
και Μυοσκελετική προσβολή,  
Εμβιομηχανική και παθολογία του 
ποδιού

12 7
Αθανάσιος 
Γιαννούκας

3 ΜΒ0 3 Υ
Δερματικές βλάβες - 
Λοιμώξεις

13 8
Αλεξάνδρα 
Μπαργιώτα

4 ΜΒ0 4 Υ Περιποίηση και προστασία του ποδιού 12 7
Γεώργιος 
Κούβελος

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 51 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής
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Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ (Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 

ECTS

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ 

(Ενδεικτικά)

5 ΜΒ0 5 Υ
Διαβητική αγγειοπάθεια 
(Αγγειακή προσβολή, Διάγνωση και 
Αντιμετώπιση)

11 8
Αθανάσιος 
Γιαννούκας

6 ΜΒ0 6 Υ
Ακρωτηριασμοί - 
Αποκατάσταση - 
Ορθωτική

11 7 Γεώργιος Κούβελος

7 ΜΒ0 7 Υ

Παρακολούθηση ασθενών με 
διαβητικό πόδι, Ποιότητα ζωής 
Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις - 
Σχεδιασμός πολιτικής της υγείας - 
Δεοντολογία

12 8
Αλεξάνδρα 
Μπαργιώτα

8 ΜΒ0 8 Υ

Μεθοδολογία έρευνας - 
Παραβάσεις στις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις - 
Καθορισμός θέματος διπλωματικής 
εργασίας - 
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

10 7
Αθανάσιος 
Γιαννούκας

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 44 30

* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλογής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ’ Εξάμηνο

α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

9 ΜΒ09
Διπλωματική εργασία: 

Συγγραφή, παρουσίαση και αξιολόγηση
30

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.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.
Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται 

δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες.
Επιπρόσθετα, ανά έτος θα γίνονται αποδεκτά δύο (2) άτομα χωρίς την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων: ένα (1) 

μέλος που υπηρετεί στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ένα (1) μέλος που υπηρετεί 
στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την επιλογή τους, θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια, 
όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. 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).
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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 90.500 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων - εξόδων ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.350 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 4.000 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 6.000 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

7.500 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 7.500 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 4.000 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
α) διοικητική υποστήριξη 19.000€ και β) τεχνική υποστήριξη 4.000€

23.000 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, ορ-
γάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

4.500 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

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

27.150 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 90.500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και τα δίδακτρα 
των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.α.

ΕΣΟΔΑ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 1.000 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2.000 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 30 φοιτητές. Εξ αυτών το 30% ήτοι: 30 x 30% = 9 φοιτητές 
δεν θα πληρώνουν τέλη φοίτησης. Οι υπόλοιποι 30 - 9 = 21 θα πληρώνουν τέλη φοίτησης 4000 ευρώ 
ανά φοιτητή ήτοι: 21 x 4000 = 84000 ευρώ)

84.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 90.500 €

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 2 Αυγούστου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02038862008210012*

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,
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