
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.

2 Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε.-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2» του φορέα «ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», λόγω καταστα-
τικών μεταβολών (είσοδος νέου εταίρου).

3 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ-
Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυ-
μία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ο.Ε.».

4 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» 
του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Β΄ 3563).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    81153/N1 (1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...2013-
2016» (Α΄ 222).

2. Την υπ΄ αρ. 165125/Ν1/04-10-2017 υπουργική 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου στην εταιρεία 
Α. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Β΄3748).

3. Τις υπ΄ αρ. Φ.17.1/259/5682/5-6-2020, Φ.17.1/260/ 
5683/5-6-2020 και Φ.17.1/11/435/20-1-2018 αποφάσεις 

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 
με τις οποίες διαπιστώνεται ότι το «Ιδιωτικό Νηπιαγω-
γείο-BABY SMILE» δεν λειτουργεί από το σχολικό έτος 
2017-2018 έως σήμερα.

4. Την υπ΄ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση της 
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ...του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε αυτοδικαίως την υπ΄ αρ. 165125/Ν 1/
04-10-2017 (Β΄3748) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου, της εταιρεί-
ας Α. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, επί της οδού Καποδιστρίου 
11 στα Μελίσσια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενικής Γραμματέας, Πρωτοβάθμιας, Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ.     Κ1/82852 (2)
Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθη-

σης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε.-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2» του φορέα «ΣΠΥΡΙ-

ΔΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», λόγω καταστα-

τικών μεταβολών (είσοδος νέου εταίρου). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4093/2012 «Έγκριση Με-

σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄222), άρθρο 
πρώτο, παρ. Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄193), όπως ισχύει.

3. Την υπ΄ αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, 
την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίη-
ση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νο-
μικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄6030).

4. Την υπ΄ αρ. 218502/K1/19-12-2018 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων», (Α΄31) όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), άρθρο 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), άρθρο 6, παρ. 2.

8. Την υπ΄ αρ. 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

9. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με διακριτικό τίτλο «ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε.-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2», 
με κωδικό 2000461 που εκδόθηκε με την απόφαση της 
222/02-08-2016 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως ισχύει.

10. Την υπ΄ αρ. Κ1/58258/18-05-2020 αίτηση τροπο-
ποίησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΠΑΤΡΕΩΣ Ε.Ε.-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2» με κωδικό 2000461, λόγω 
καταστατικών μεταβολών (αποχώρηση ετερόρρυθμου 
εταίρου και είσοδος νέου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Αριθμ.    Κ1/82876 (3)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΔΑΒΑΝΕΛ-

ΛΟΣ-Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο νομικό πρόσωπο με την 

επωνυμία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ο.Ε.». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε-

σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 
- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» (Α΄222), άρθρο πρώτο, παρ. Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), όπως ισχύει.

3. Την υπ΄ αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, 
την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την επικαιροποίη-
ση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νο-
μικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).

4. Την υπ΄ αρ. 218502/K1/19-12-2018 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών - Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της 
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), άρθρο 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123), άρθρο 6, παρ. 2.

8. Την υπ΄ αρ. 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

9. Την υπ΄ αρ. Κ1/182324/21-11-2019 αίτηση, του νο-
μικού προσώπου με την επωνυμία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΑΒΑ-
ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ο.Ε.», με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπ΄ αρ. 
ΔΑ/19866/21-05-2020 απόφασή του, της υπ΄ αρ. 407/
21-05-2020 συνεδρίασης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
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προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγείται άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα με διακριτικό τίτλο «ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ-Κ.Δ.Β.Μ. 1» και 
κωδικό 201082876, στο νομικό πρόσωπο με την επωνυ-
μία «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ 
ΓΛΩΣΣΩΝ Ο.Ε.», με δομή στη διεύθυνση ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
3, 35100, ΛΑΜΙΑ, με δυναμικότητα 38 άτομα ανά ώρα, 
χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προ-
σαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά τη περίπτωση 
14.α, της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ, του άρθρου πρώτου, 
του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της αναγγελίας του 
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 
του ν. 3919/2011 (Α΄33) όπως ισχύει, έως την 31η Μαΐου 
ανά διετία από το έτος αδειοδότησης ή από το έτος της 
τελευταίας επικαιροποίησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

Ι

Αριθμ.     12186/20/ΓΠ (4)
Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-

γίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» 

του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Β΄ 3563).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 

(Α΄114), σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Με-
ταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρίνεται 
από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήμα-
τος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β 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 υπ΄ αρ. 227378/Ζ//22-12-2018 εγκύ-
κλιο του ΥΠΠΕΘ.

3. Την υπ΄ αρ. 13200/18/ΓΠ/26-6-2018 απόφαση της 
Συγκλήτου, με την οποία ιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. «Θρόμβω-

ση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» (Β΄ 2827), σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

4. Την υπ΄ αρ. 15334/18/ΓΠ/19-7-2018 απόφαση της 
Συγκλήτου, με την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση και 
Αντιθρομβωτική Αγωγή» (Β΄ 3563) σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 30 έως 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
στην υπ΄ αρ. 5η/18-12-2019 συνεδρίασή της, με την οποία 
τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγω-
γή», καθώς και την απόφαση της Συνέλευσης στην 12η/
17-6-2020 συνεδρίαση της με την οποία συμπληρώθηκαν 
τροποποιήσεις στον Κανονισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 30 έως 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου στην 232/15-5-2020 
συνεδρίασή της με την οποία εγκρίθηκε η αρχική τρο-
ποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή».

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

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή»
Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 1
Διαχείριση του Π.Μ.Σ.

Η διαχείριση έργου γίνεται από τον Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ., που ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος 
Ιατρικής και συντονίζει μαζί με το διοικητικό προσωπικό 
τον προγραμματισμό του έργου, την τήρηση αρχείων 
και την ακριβή υλοποίηση των πακέτων εργασίας. Στο 
έργο απασχολούνται 1-2 γραμματείς που έχουν προ-
σληφθεί με σύμβαση έργου και με επικουρική βοήθεια 
από το ήδη υπάρχον τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 
του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης και από μεταπτυχιακούς 
φοιτητές οι οποίοι έχουν γνώση πληροφορικής ή άλλες 
εξειδικευμένες εργαστηριακές γνώσεις.

Άρθρο 2
Δομή του Π.Μ.Σ.

Α) Γενική περιγραφή του προγράμματος
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» από το 2018 
(ιδρυτικό ΦΕΚ Β΄2827), το οποίο οδηγεί στη χορήγηση 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ν. 4485/2017) 
(Α΄114). Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον προληπτι-
κό έλεγχο, την διάγνωση και θεραπεία της θρόμβω-
σης, αλλά και στην ενδελεχή γνώση των διάφορων 
αντιθρομβωτικών φαρμάκων, στην χρήση τους και 
στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους, με την αξι-
οποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δι-
αρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει την 
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υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση 
στα μαθήματα που αναπτύσσονται μέσα στο ακαδημα-
ϊκό έτος που αρχίζει κάθε Φεβρουάριο, καθώς και ένα 
6μηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εκπονείται η διπλω-
ματική μεταπτυχιακή εργασία. Η διδασκαλία γίνεται σε 
εννέα θεματικές ενότητες που διδάσκονται μία κάθε 
μήνα διάρκειας δύο ημερών (Παρασκευή και Σάββα-
το). Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει 
την εκπόνηση εργασιών καθώς και γραπτές εξετάσεις.

Β) Διάρκεια σπουδών
1ο-2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική 

άσκηση
3ο εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
Γ) Διδασκόμενα μαθήματα
Το Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), απαιτεί δε τη 
συμπλήρωση συνολικά 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). 
Τα μαθήματα (ή και εκπαιδευτικά Σεμινάρια) του Α΄ Εξα-
μήνου και Β΄ εξαμήνου αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές 
μονάδες, από 30 πιστωτικές μονάδες το κάθε εξάμηνο. 
Στο Γ΄ εξάμηνο επιτελείται η εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας, η οποία επίσης ισούται με 30 πιστωτικές μονά-
δες. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κτίριο ΒΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα 
ή στο αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. Λάρισας.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) είναι 
δυνατόν κάποιο (ή κάποια) από τα μαθήματα να διδαχθεί 
σε εξάμηνο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται 
στην υπουργική απόφαση.

Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ) είναι υποχρεω-
μένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της 
Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται από το Π.Μ.Σ. σε συ-
νεργασία με τον Φοιτητή και τον εκάστοτε Επιβλέποντα 
Καθηγητή.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος για την πα-
ρακολούθηση του έργου του ΜΦ και μαζί με τα άλλα 
μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνουν 
τη Διπλωματική Εργασία, την οποία ο υποψήφιος υπο-
στηρίζει δημόσια ενώπιον Επιτροπής οριζόμενης από το 
Π.Μ.Σ. Λεπτομερής Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής 
Εργασίας είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο του 
Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Οργανωτική δομή του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., αρμό-
δια όργανα είναι τα εξής:

1. Η Σύγκλητος
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. Επίσης η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από 
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται 

από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και τους 
Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τις 
εξής αρμοδιότητες: α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών τις προτάσεις για 
Π.Μ.Σ., β) ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ 
των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., δ) συγκροτεί την επιτροπή 
επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης 
του Π.Μ.Σ., ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της 
φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), στ) ασκεί κάθε άλλη αρμο-
διότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις ν. 4485/2017.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται 

από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την 
τρέχουσα νομοθεσία. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρα-
κολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

5. Ο Διευθυντής 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. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω-
τή. Είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για 
κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία 
του Προγράμματος σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική 
νομοθεσία.

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

η οικονομική διαχείριση του ΠΜΣ και συγκεκριμένα η 
παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση 
των οικονομικών του Προγράμματος.

7. Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Μ.Σ.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι υπεύθυνη για την τή-

ρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στον τρόπο 
διεξαγωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευ-
νητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των 
διπλωματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματι-
κών δικαιωμάτων, στη λογοκλοπή εργασιών, κ.τ.λ..

8. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Έργο της Επιτροπής 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 Προγράμματος και πρόταση επιλογής υπο-
ψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στο Σ.Ε.
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Άρθρο 4
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και τη διεξα-
γωγή σεμιναρίων, πρακτικών ασκήσεων και ό,τι άλλο 
σχετικό, μπορούν να αναλάβουν (ν. 4485/2017):

Α) Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄112) 
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Β) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), επισκέπτες καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν 
επαρκές δημοσιευμένο έργο, καθηγητές των ΤΕΙ καθώς 
και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι δι-
αθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

Γ) Ερευνητές από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 
(Α΄258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικεί-
μενο του Π.Μ.Σ. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, 
εργαστηρίων και ασκήσεων στους Καθηγητές, γίνεται 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής (ΣΚ)
Την πορεία κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, εκτός από 

την γενική επίβλεψη από την ΣΕ παρακολουθεί και ένα 
μέλος ΔΕΠ (ΣΚ). Ο ρόλος του είναι να βοηθά τον φοιτη-
τή στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και προσωπικών 
προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής (ΥΚ)
Κάθε ΥΚ είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της ενό-

τητας μαθημάτων για την οποία έχει ορισθεί, με τον κα-
λύτερο δυνατόν τρόπο. Έχει την ευθύνη για τους εξωτε-
ρικούς ή προσκεκλημένους διδάσκοντες της ενότητας 
μαθημάτων καθώς και την παρουσία, την ποιότητα των 
σημειώσεων και των βιβλίων, την συμμετοχή των φοι-
τητών, την οργάνωση των εργαστηρίων, διαλέξεων και 
φροντιστηρίων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
εργασιών πεδίου που εμπίπτουν στο αντικείμενο του. 
Αντικαθιστά τους διδάσκοντες σε περίπτωση απουσίας 
τους. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ενημερώ-
νει εγγράφως με σύντομο σημείωμα την ΣΕ για την πο-
ρεία της ενότητας μαθημάτων για την οποία έχει ορισθεί 
υπεύθυνος. Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές μαζί με τα μέλη 
της ΣΕ συνεδριάζουν μια φορά τον χρόνο και προτεί-
νουν αλλαγές και τροποποιήσεις για την εκπαιδευτική 
διαδικασία.

Ο Διδάσκων Καθηγητής (ΔΚ)
Οι Διδάσκοντες Καθηγητές (εξωτερικοί ή εσωτερικοί) 

υποβοηθούν τους Υπεύθυνους Καθηγητές στο έργο 
τους. Οι διδάσκοντες πέρα των διδακτικών καθηκόντων 
αναλαμβάνουν διπλωματικές εργασίες ειδίκευσης και 
εργασίες στο μάθημα που διδάσκουν. Σε περίπτωση 

απουσίας ειδοποιούν τον υπεύθυνο καθηγητή τρεις 
τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ)
Επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι υπεύθυνος 

ενότητας μαθημάτων ή διδάσκων του Π.Μ.Σ. ή άλλο 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή και 
αλλοδαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη 
ΔΕ αποτελεί η κατοχή διδακτορικού διπλώματος από τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή.

Άρθρο 5
Προκήρυξη θέσεων-Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκήρυξη θέσεων
Η ΣΕ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο 
τύπο (που γίνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την 
έναρξη των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς 
τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσ-
διορίζονται τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για 
εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική 
Αγωγή», η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γε-
νικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση 
υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
σε ειδικά έντυπα που τους αποστέλλει ή τους παραδί-
δει η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστη-

μών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της 
αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση 
του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικο-
τήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων 
και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και 
ερευνητικής εμπειρίας σε υπηρεσίες υγείας, ύστερα από 
απόφαση της ΣΕ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστο-
σελίδα του Π.Μ.Σ.).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος 

εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις 
περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδα-
πής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
ΔΟΑΤΑΠ.

4. Αναλυτική βαθμολογία.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και απο-

δεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρ-

χουν).
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών.
10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
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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.

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

πόμενες προθεσμίες, έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 
(ΕΕ) σε δύο 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 συ-
γκεκριμένο αριθμό μορίων. Η ΣΕ σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) των υποψηφίων, αξιολογεί και 
προκρίνει σε συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα 
κριτήρια:

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

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημό-
σιου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 20 
μόρια).

• Γνώση ξένης γλώσσας (έως 20 όταν συνοδεύεται 
από την απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου). Η επάρ-
κεια της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με ανάλογο 
πτυχίο, πιστοποιητικά ή με εξετάσεις που θα ορίζονται 
από την ΣΕ.

• Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 
20 μόρια).

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

Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η ΕΕ αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα 

των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. 
Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκε-
ντρώσει κάθε υποψήφιος, η ΕΕ συντάσσει αξιολογικό 
πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπε-
ριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι 
και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Εφόσον υπάρχει ικανός 
αριθμός αιτήσεων από ειδικευόμενους ιατρούς, το 1/3 
του συνολικού αριθμού των εισακτέων φοιτητών, θα 
αποτελείται από αυτούς με βάση την υψηλότερη βαθ-
μολογία. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται 
στην ΣΕ προς έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση που δυο 
ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά 
τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθ-
μήσαντες.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 
γραπτώς εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι 
την ένταξη τους στο ΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λει-
τουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο 
μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση 
αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία 
ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολό-
γησης 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 συγκεκρι-
μένη, κρίνεται τελεσίδικα από την ΣΕ.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο 

Π.Μ.Σ. κάθε χρόνο, ορίζεται σε εξήντα (60). Επιπρόσθετα, 
ανά έτος θα γίνονται αποδεκτοί δύο (2) μέλη του προσω-
πικού (ιατρικό ή παραϊατρικό) που υπηρετούν στην Αγ-
γειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
εφ΄ όσον το επιθυμούν χωρίς την υποχρέωση καταβολής 
διδάκτρων. Για την επιλογή τους, θα ισχύουν τα ίδια κρι-
τήρια όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Άρθρο 6
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή».

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ.

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

Άρθρο 8
Παράταση-Αναστολή φοίτησης

Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει δικαίωμα να ζη-
τήσει, με αίτησή του, παράταση ή/και αναστολή της 
παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης 
της διπλωματικής του εργασίας. Η παράταση ή/και 
αναστολή χορηγείται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος κατόπιν εισήγησης της ΣΕ, δίνεται μόνο μία 
φορά σε κάθε περίπτωση και δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, 
ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Αναστολή φοίτησης 
περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο σε ΜΦ που εκπληρώνουν τη στρατιωτι-
κή τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθέ-
νειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος 
αναστολής φοίτησης του Μεταπτυχιακού Φοιτητή δεν 
υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής 
διάρκειας φοίτησης. Ο ΜΦ που θα επαναλάβει τη φοί-
τησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα 
τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκή-
σεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν 
από την αναστολή της φοίτησής του. Ο ΜΦ που παίρνει 
αναστολή φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, 
εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του 
χρόνου εγγραφής του ως ΜΦ. Οι ΜΦ που βρίσκονται 
σε εκπαιδευτική άδεια δεν δικαιούνται αναστολή της 
φοίτησής τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρα-
τεταμένη ασθένεια κ.λπ.) 8

Άρθρο 9
Υποτροφίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 
στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 
συναφές θέμα με την ύλη του Π.Μ.Σ., δίδεται σε έναν εκ 
των αριστευσάντων φοιτητών με κριτήριο τη βαθμο-
λογία του και που θα ολοκληρώσει τις σπουδές το ίδιο 
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ακαδημαϊκό έτος και θα πιστοποιείται από την τριμελή 
επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

Άρθρο 10
Δίδακτρα

Το Π.Μ.Σ. έχει δίδακτρα, τα οποία καθορίζονται σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διαδικασία κατα-
βολής 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 φύσης 
δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Με-
ταπτυχιακών Φοιτητών και γενικά για τη λειτουργία του 
προγράμματος.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται με την έναρξη του εξαμή-
νου. Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ για το κάθε εξάμηνο. 
Οι χρεώσεις που υπάρχουν από την Τράπεζα και διαφέ-
ρουν αναλόγως, επιβαρύνουν τον ΜΦ. Σε περίπτωση 
διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το 
μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί, εκτός εάν 
προκύψει αποδεδειγμένος σοβαρός λόγος υγείας.

Άρθρο 11
Διδασκαλία-Φοίτηση-Εξετάσεις-Βαθμολογία

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 παρακο-
λουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και 
τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε 
μάθημα. Απουσία πέραν του 20% (διαλέξεις, εργαστήρια, 
ασκήσεις πεδίου ή μη έγκυρη παράδοση των εργασιών) 
οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του 
αντίστοιχου μαθήματος και υποχρεούται να το παρακο-
λουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα 
οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλι-
πώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Σε αποκλεισμό 
από τις εξετάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και 
απουσίες από τις επιστημονικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες 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.

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφο-
ρικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο 

που θα καθορίσει ο Υπεύθυνος Καθηγητής. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε 
εξαμήνου σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επαναληπτικές εξετάσεις για 
το Α και Β εξάμηνο θα πραγματοποιούνται Σεπτέμβριο 
και Ιούνιο αντίστοιχα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΣΕ 
μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο εξε-
τάσεων.

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις 
(κανονική και επαναληπτική εξαμήνου) οποιουδήποτε 
μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος, θα έχουν την δυ-
νατότητα να εξεταστούν στις εξετάσεις του αντίστοιχου 
εξαμήνου του νέου κύκλου σπουδών ή στην επαναλη-
πτική του Σεπτεμβρίου. Ο βαθμός των μαθημάτων που 
έχει επιτύχει ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής κατοχυρώνεται.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο φορές 
στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται εκ νέου, ύστερα την 
υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος ή μαθη-
μάτων στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου κύκλου 
σπουδών.

Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε δύο ή περισσότερα 
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο διαγράφονται από το Π.Μ.Σ. 
Σε κάθε περίπτωση επανεξετάζονται μετά το πέρας των 
εξετάσεων Ιουνίου.

Η βαθμολογία των ΜΦ, που με επιτυχία έχουν αξιολο-
γηθεί, έχει ως ελάχιστο βαθμό το 5,0 με άριστα το 10 και 
κατατίθεται στη Γραμματεία των μεταπτυχιακών σπου-
δών του Τμήματος από τον Υπεύθυνο Καθηγητή. Στους 
ΜΦ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους 
υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών.

Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται σύμφω-
να με το τελετουργικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας παρου-
σία εκπροσώπων 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.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν τον Ενιαίο Κανονισμό (ΕΚ) των Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, 
καθώς και τις αποφάσεις της ΣΕ του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρόμβωση και Αντιθρομ-
βωτική Αγωγή». Ακόμη υποχρέωση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών είναι μετά το πέρας των μαθημάτων να κά-
νουν την αξιολόγηση των καθηγητών τους. Οι ΜΦ, μετά 
την ολοκλήρωση του μαθήματος παραδίδουν ανώνυμο 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του 
προγράμματος, που αφορά το περιεχόμενο του κάθε 
μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασής του 
από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του και 
αξιολόγηση του με δεδομένη κλίμακα. Τα ερωτηματολό-
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για αυτά έχουν συνταχθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 
και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους παραδίδεται 
στους διδάσκοντες με σκοπό την αυτοβελτίωσή τους.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Α. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες 
καθηγητές

Οι υπεύθυνοι και διδάσκοντες καθηγητές μετά τη λήξη 
κάθε χρόνου λειτουργίας του προτεινόμενου προγράμ-
ματος, παραδίδουν έκθεση με τις παρατηρήσεις τους 
ανά διδασκόμενο μάθημα και αντικείμενο και προτάσεις 
βελτίωσης του προγράμματος.

Β. Αξιολόγηση από τους φοιτητές
Οι ΜΦ μετά την λήξη κάθε χρόνου λειτουργίας του 

προτεινόμενου προγράμματος, παραδίδουν ανώνυμο 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του 
προγράμματος, που αφορά το περιεχόμενο του κάθε 
μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του 
από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του 
και αξιολόγηση του με δεδομένη κλίμακα.

Γ. Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. από εξωτερικούς αξιολογη-
τές

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, θα 
γίνει αξιολόγηση του προγράμματος από δυο επιτροπές, 
μια εσωτερική αποτελούμενη από πέντε μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος και μια εξωτερική αποτελούμενη από επίσης 
πέντε μέλη, επιστήμονες ευρέως αναγνωρισμένων από 
την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική κοινότητα 

αλλά και από την παραγωγή, οι οποίοι θα κληθούν να 
συντάξουν έκθεση με τις απόψεις, παρατηρήσεις και 
συστάσεις για το Π.Μ.Σ.

Δ. Μεθοδολογία εφαρμογής των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας 
του Π.Μ.Σ.

Όλα τα έγγραφα αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη 
από την επιτροπή αξιολόγησης και γίνονται διορθωτι-
κές αλλαγές-όπου αυτό είναι εφικτό-για την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά.

Άρθρο 14
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το Π.Μ.Σ. 
«Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» οργανώνει σε 
ετήσια βάση, συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες καθώς 
και παρουσιάσεις διακεκριμένων επιστημόνων που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό και συμμετέχει στην οργά-
νωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε συχνά και σημαντικά νοσήματα όπως είναι 
για παράδειγμα η Φλεβική Θρομβοεμβολική νόσος και 
η χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω μελών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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