
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δεο-
ντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» 
του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

2 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-
μοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική 
Υγιεινή» του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 15869/18/ΓΠ  (1)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δεο-

ντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» 

του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

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

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να κα-
ταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του 
άρθρου 45» σε συνδυασμό με την αριθμ. 227378/Ζ//
22-12-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. 

3. Την 13199/18/ΓΠ/26-6-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου, με την οποία ιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. «Δεοντο-

λογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114, Α΄). 

4. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής στην αριθμ. 15η/20-6-2018 συνεδρίασή της, με 
την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊ-
ατρικές Επιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 30 έως 37 του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114, Α΄). 

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 
«ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣ-

ΤΗΜΕΣ» 
Κανονισμός Λειτουργίας 

Άρθρο 1
Διαχείριση του ΜΠΣ 

Η διαχείριση του έργου γίνεται από το Διευθυντή του 
ΜΠΣ, τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), 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 προσληφθεί με σύμβαση και με 
επικουρική βοήθεια από ήδη υπάρχον τεχνικό και διοι-
κητικό προσωπικό του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης και 
από μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έχουν γνώση 
πληροφορικής ή άλλες εξειδικευμένες εργαστηριακές 
γνώσεις. 

Άρθρο 2
Δομή του ΜΠΣ 

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

λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» 
(ΦΕΚ ίδρυσης /2018), το οποίο οδηγεί στη χορήγηση 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ν. 4485/2017). Το 
πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα νομικής δεοντολο-
γίας και ηθικών προβληματισμών που προκύπτουν στην 
καθημερινή πρακτική, με την αξιοποίηση των γνώσεων 
και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει την υπο-
χρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση στα μαθήματα που αναπτύσσονται μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 
που αρχίζει κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και ένα εξάμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου εκπονείται η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία γίνεται σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες που διδάσκονται μία κάθε μήνα δι-
άρκειας δύο ημερών (Παρασκευή και Σάββατο). Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει την εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας καθώς και γραπτές εξετάσεις. 

Β) Διάρκεια σπουδών 
1ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση 
2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση 
3ο εξάμηνο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας 
Γ) Διδασκόμενα μαθήματα 
Το ΜΠΣ «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), απαιτεί 

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

Κωδικός        ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΚ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ 7 

ΜΚ2

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΟΔΟ-
ΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ - ΑΜΕΛΕΙΑ - ΜΕΤΡΟ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ - ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΑΡΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ - ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

8 

ΜΚ3
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

7 

ΜΚ4

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

8 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΚ5
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑ-
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΓΑΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ - ΣΤΕΙΡΩΣΗ - ΕΚΤΡΩΣΗ

8 

ΜΚ6

ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΜΕΤΑ-
ΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ- ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑ-
ΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ - ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΒΙΟΗΘΙΚΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

8 

ΜΚ7
ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙ-
ΚΩΝ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ)

7 

ΜΚ8 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ - ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΚ9 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30

Τα μαθήματα θα διεξάγονται, στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κτίριο ΒΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα. 
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) 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 υποχρεωμένος να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται από το ΜΠΣ σε συνεργασία με το Φοιτητή και τον 
εκάστοτε Επιβλέποντα Καθηγητή. 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του ΜΦ και μαζί με τα άλλα μέλη 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνουν τη Διπλωματική Εργασία, την οποία ο υποψήφιος υποστηρίζει 
δημόσια ενώπιον Επιτροπής οριζόμενης από το ΜΠΣ. Λεπτομερής Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας 
είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο του ΜΠΣ. 
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Άρθρο 3
Οργανωτική δομή 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΜΠΣ, αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής: 

1. Η Σύγκλητος: 
Eίναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 

διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα 
των ΜΠΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες 
σχετικά με τα ΜΠΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς 
σε άλλα όργανα. 

2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
Συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτε-
λεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου 
Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32. 

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

α) Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 
32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΜΠΣ, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε., γ) κατανέμει το 
διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΜΠΣ, δ) συ-
γκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων 
μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων, ε) διαπιστώνει 
την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου 
να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιό-
τητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου. 

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΜΠΣ: 
Απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος, τα 

οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλε-
ψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής. Η Σ.Ε. είναι αρμό-
δια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουρ-
γίας του προγράμματος. 

5. Ο Διευθυντής του ΜΠΣ: 
Είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπλη-

ρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, εί-
ναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με 
το γνωστικό αντικείμενο του ΜΠΣ και ασκεί τα καθή-
κοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο και στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του 
ΜΠΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για 
κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία 
του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο 
ως Διευθυντής.

6. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης του ΜΠΣ: 
Έργο της Επιτροπής Οικονομικής διαχείρισης είναι 

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

7. Επιτροπή Δεοντολογίας του ΜΠΣ: 
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 ΜΠΣ 
• 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. 

Άρθρο 4
Διδακτικό Προσωπικό 

1. Οι διδάσκοντες σε ΜΠΣ προέρχονται κατά εξήντα 
τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οι-
κείου Τμήματος 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. Όλοι οι 
διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Συνέλευ-
ση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του ΜΠΣ σε δι-
δακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη 
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. και οι 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, δεν επαρκούν, 
με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση 
διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι 
ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις. 

3. Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη 
συμμετοχή του σε ΜΠΣ, με τη μορφή μαθήματος, σε-
μιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς 
αμοιβή, επιπλέον των νόμιμων υποχρεώσεών του, ενός 
μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε 
τουλάχιστον ένα ΜΠΣ του Τμήματός του ή άλλου Τμή-
ματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του 
δεν λειτουργεί ΜΠΣ. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή 
διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα 
στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, 
περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. 
έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών 
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. 
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4. Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα ΜΠΣ δεν 
υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μη-
νιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν κα-
θοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017. 
Η συμμετοχή σε ΜΠΣ σε καμία περίπτωση δεν συνιστά 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 
99 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). 

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία 
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του 
ΜΠΣ, καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως 
επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση 
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 5 γνωστι-
κό αντικείμενο του ΜΠΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του ΜΠΣ. Η πρόσκληση επισκέπτη από την 
αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατί-
θεται διδασκαλία, με τη διαδικασία και όσα ειδικότερα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Ο ανωτέρω περιορισμός 
δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, 
χωρίς αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή 
πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015. 

6. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα ΜΠΣ, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011και 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται 
στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4. 

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

την γενική επίβλεψη από τη 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 του μαθή-

ματος με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Έχει την ευθύνη 
για τους εξωτερικούς ή προσκεκλημένους διδάσκοντες 
του μαθήματος καθώς και την παρουσία, την ποιότητα 
των σημειώσεων και των βιβλίων, την συμμετοχή των 
φοιτητών, την οργάνωση των εργαστηρίων, διαλέξεων 
και φροντιστηρίων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων 
και εργασιών πεδίου που εμπίπτουν στο αντικείμενο 
τους. Αντικαθιστούν τους διδάσκοντες σε περίπτωση 
απουσίας τους. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 
ενημερώνει εγγράφως με σύντομο σημείωμα τη ΣΕ για 
την πορεία του μαθήματος. Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές μαζί 
με τα μέλη της ΣΕ συνεδριάζουν μια φορά τον χρόνο και 
προτείνουν αλλαγές και τροποποιήσεις για την εκπαι-
δευτική 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 Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας (ΜΔΕ) 

Επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι υπεύθυνος ενό-
τητας μαθήματος ή διδάσκων του ΜΠΣ ή άλλο μέλος 
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη ΜΔΕ 
αποτελεί η κατοχή διδακτορικής διατριβής από τον Επι-
βλέποντα Καθηγητή. Ο μέγιστος αριθμός επίβλεψης ΜΔΕ 
ανά διδάσκοντα είναι πέντε (5) ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Άρθρο 5
Προκήρυξη θέσεων – 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Προκήρυξη θέσεων 
Η ΣΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο 
τύπο (που γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη 
των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους εν-
διαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται 
τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο 
ΜΠΣ «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστή-
μες», η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γενι-
κός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση 
υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
σε ειδικά έντυπα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελί-
δα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ή τους 
αποστέλλει/ παραδίδει η Γραμματεία. 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ
Στο ΜΠΣ «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές 

Επιστήμες» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
(ΜΦ) απόφοιτοι των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, 
Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιοχημείας και Βιοτεχνο-
λογίας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής) και των Νομικών και Θεολογικών Σχολών 
των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το 
αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημί-
ων και ΑΤΕΙ (Ιατρικών εργαστηρίων, Τεχνολόγων Ακτινο-
λογικού, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής). 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, ύστερα από απόφαση της ΣΕ. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι είναι: 

1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ). 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπό-

δειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ). 
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. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας. 
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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 επίσημα με-

ταφρασμένο. 
10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας ή μία ηλεκτρονική 

φωτογραφία. 
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 ΜΠΣ. 

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 25 μόρια) 
• Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημό-
σιου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 25 
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 τη 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. Στη συνέχεια οι πίνακες 
αυτοί διαβιβάζονται στη ΣΕ προς έλεγχο και έγκριση. Σε 
περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκε-
ντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται 
δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 
γραπτώς εντός πέντε (5) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι 
την ένταξη τους στο ΜΠΣ, 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 πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοί-
νωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη ΣΕ. 

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο 

ΜΠΣ καθορίζεται για κάθε χρόνο στον αριθμό εξήντα 
(60). 

Άρθρο 6
Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΜΠΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές 
Επιστήμες». 

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια σπουδών στο ΜΠΣ 

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

Άρθρο 8
Αναστολή φοίτησης 

Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητή-
σει, με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθη-
σης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχια-
κής διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με 
απόφαση του ΣΕ, δίνεται μόνο μία φορά και δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ακαδημαϊ-
κών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός (1) εξαμήνου. 
Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο (2) 
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 περίπτω-
ση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης. Ο ΜΦ 
που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος 
να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σε-
μινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε 
αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοί-
τησής του. Ο ΜΦ που παίρνει άδεια αναστολής φοίτη-
σης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να 
υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγρα-
φής του ως ΜΦ. Οι ΜΦ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική 
άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής 
τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρατεταμένη 
ασθένεια κ.λπ.). 

Άρθρο 9
Υποτροφίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο 
Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται 
στον πρώτο φοιτητή με βάση την βαθμολογία του, που 
θα τελειώσει εγκαίρως τις σπουδές, δηλ. τον Σεπτέμ-
βρη του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησής του και θα 
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πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της 
υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€. 

Άρθρο 10
Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται με την έναρξη του εξα-
μήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΜΠΣ 
δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει κα-
ταβληθεί. Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή 
έχουν οριστεί στις 2.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο: 750 ευρώ, Β’ 
Εξάμηνο: 750 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 500 ευρώ) και από τους 
εξήντα (60) εισακτέους φοιτητές. 

Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΜΠΣ 
γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται για τις πάσης φύ-
σης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών και γενικά για τη λειτουργία 
του ΜΠΣ. 

Άρθρο 11
Διδασκαλία – Φοίτηση – Εξετάσεις – Βαθμολογία 

Τα μαθήματα στο ΜΠΣ 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 20% (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 ΜΠΣ. Σε αποκλεισμό από τις εξε-
τάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες 
από τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΜΠΣ, όπως 
συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις 
πεδίου, μη έγκυρη παράδοση των εργασιών σε μάθημα. 

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. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
η ΣΕ μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο 
εξετάσεων ή να ορίσει και τρίτη εξεταστική περίοδο κατά 
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμε-
νου ακαδημαϊκού έτους. 

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις 
οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος 
το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογη-

τικών κρίνονται από το ΣΕ, το οποίο αποφαίνεται περί 
της επάρκειας των προσκομιζόμενων δικαιολογητι-
κών κατά την απόλυτη κρίση του. Ο βαθμός των μα-
θημάτων που έχει επιτύχει ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
κατοχυρώνεται. 

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
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. 

Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε δύο ή περισσότερα 
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο διαγράφονται από το ΜΠΣ. 
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 ΜΠΣ 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 Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών «Δεοντολογία και Ηθική στις 
Βιοϊατρικές Επιστήμες». Ακόμη υποχρέωση των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών είναι μετά το πέρας των μαθημάτων 
να κάνουν την αξιολόγηση των καθηγητών τους. Οι ΜΦ, 
μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος παραδίδει ανώ-
νυμο 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. Τα ερωτηματολό-
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 ΜΠΣ 

Α. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες 
καθηγητές 
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Οι υπεύθυνοι και διδάσκοντες καθηγητές μετά τη λήξη 
κάθε χρόνου εφαρμογής 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 εφαρμογής 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 ΜΠΣ από εξωτερικούς αξιολογητές 
Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 
(Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΜΠΣ 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή(Ε.Σ.Ε.). Τα πέντε (5) μέλη είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλ-
λοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα 
που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες 
στην παράγραφο 5του άρθρου 36, του αντίστοιχου 
επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν 
υπηρετούν ως διδάσκοντες σε ΜΠΣ της Σχολής. Το έκτο 
μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής. Η θη-
τεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέ-
ωσης, εκτός από τον φοιτητή, του οποίου η θητεία είναι 
ετήσια. Η ιδιότητα του Προέδρου, ο τρόπος επιλογής 
του μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς και κάθε ειδικότερο 
θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και 
τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 4 έως 6, καθορίζονται με απόφαση 
της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 10 

Δ. Μεθοδολογία εφαρμογής των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας 
του ΜΠΣ 

Όλα τα έγγραφα αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη 
από την επιτροπή αξιολόγησης και γίνονται διορθωτι-
κές αλλαγές – όπου αυτό είναι εφικτό – για το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος. 

Άρθρο 14 
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το ΜΠΣ 
στην «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστή-
μες» οργανώνει σε ετήσια βάση, συνέδρια και ημερίδες 
καθώς και παρουσιάσεις διακεκριμένων επιστημόνων 
που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και συμμετέχει στην 
οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη Βιοηθική και τη 
Δεοντολογία στη Βιοϊατρική Έρευνα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

Ι

    Αριθμ. 15868/18/ΓΠ (2) 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-

μοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική 

Υγιεινή» του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

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

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να κα-
ταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του 
άρθρου 45» σε συνδυασμό με την 227378/Ζ//22-12-2018 
εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

3. Την αρ. 13194/18/ΓΠ/26-6-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου, με την οποία επανιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. «Εφαρ-
μοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιει-
νή», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, Α΄).

4. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής στην αριθμ. 17η/11-7-2018 συνεδρίασή της, με 
την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και 
Περιβαλλοντική Υγιεινή», σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 30 έως 37 του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114, Α΄).

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
«Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική 

Υγιεινή»
Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ

1. Δομή και κανόνες του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υποστηρίζει διοικητικά 
και οικονομικά τα υλοποιούμενα από τα Τμήματά του 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Αποστολή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προσφορά 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην πε-
ραιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των 
τεχνών και στην προώθηση της έρευνας με συνεκτίμηση 
των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα:

Αποστολή των ΠΜΣ του ΠΘ, που οδηγούν στην από-
κτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, είναι η 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και η απόκτηση γνώσε-
ων μέσω της μελέτης, της κριτικής αξιολόγησης και της 
έρευνας των σχετικών με τα προγράμματα γνωστικών 
περιοχών.

Αποστολή των ΠΜΣ του ΠΘ, που οδηγούν στην από-
κτηση Διδακτορικών Διπλωμάτων είναι η εκπαίδευση 
και καθοδήγηση των υποψηφίων διδακτόρων μέσω 
της πρωτοτυπίας ή καινοτομίας και της έρευνας, ώστε 
να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προαγωγή καίριων 
γνωστικών περιοχών.

2. Στόχοι
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει ΠΜΣ τα 

οποία στοχεύουν:
Στην προαγωγή γνώσης και εξειδίκευσης, με κανό-

νες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της 
κοινωνίας. Στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, 
μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, παρέ-
χοντας στο υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, 
καθώς και ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και φοι-
τήτριες, χρήσιμες για την κοινωνία και το πολιτισμό. Στην 
διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσι-
εύεται και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.

Στη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών 
έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο διεξαγωγής της 
έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
που σχετίζονται με κάθε περιοχή εξειδίκευσης.

Στη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευ-
νητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με προσφορά ικανού 
αριθμού προγραμμάτων και σε ξένες γλώσσες.

Στη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό 
έχει την ικανότητα για διδασκαλία και υποστήριξη της 
έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στην προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών ικανών 
για επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στο δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανα-
πτύσσει για την οικονομική στήριξη των φοιτητών και 
φοιτητριών του σύστημα αριστείων, και προνοεί ώστε 
ικανός αριθμός φοιτητών και φοιτητριών να εγγράφε-
ται στα προγράμματα μέσω υποτροφιών, από φορείς, 
ιδρύματα, κλπ.

Κύριος στόχος του ΠΘ είναι η αναγνώριση των με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων του μέσα στην επόμενη 
δεκαετία για το υψηλό επίπεδο, και την αξιοπιστία τους 
καθώς και η επιλογή τους από τους πτυχιούχους που επι-
θυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. 
Επιπλέον προβλέπεται η προσφορά προγραμμάτων με 
μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω του δια-
δικτύου, καθώς και προγραμμάτων μερικής φοίτησης. 
Τέλος, στόχος του είναι κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σε τακτά χρονικά διαστήματα να οργανώνει συνέδρια, 
συμπόσια, ή ημερίδες σχετικά με το αντικείμενό του.

3. Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών 

στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική 
Υγιεινή με κατεύθυνση Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφί-
μων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία».

4. Σκοπός του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει αποφοίτους 

σχολών επιστημών υγείας (Ιατρικές σχολές, Κτηνιατρική, 
αποφοίτους Σχολών Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης Βιολόγους, Γεωπόνους, Χημικούς κ.λπ.) 
σε θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής, με θεωρητικό και 
πρακτικό περιεχόμενο. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην 
πρακτική εξάσκηση και στη σε βάθος γνώση των θεμά-
των, ώστε να εκπαιδευτούν ικανά στελέχη με αντικείμενο 
την περιβαλλοντική υγιεινή που να μπορούν να στελε-
χώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφή 
αντικείμενα (μεγάλες μονάδες παραγωγής τροφίμων, 
Εταιρίες Ύδρευσης, Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Δι-
ευθύνσεις Υγείας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ.)

5. Διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα για το 

πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) ακόμη 
εξάμηνα.Τα μαθήματα, η ερευνητική απασχόληση, οι 
πρακτικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις και οι κάθε 
είδους εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες που 
απαιτούνται για την απόκτηση αυτών των διπλωμάτων 
προβλέπονται από τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

6. Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν διδάσκοντες οι οποίοι θα 

προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον 
από μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ή αφυπηρετή-
σαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος 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 όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017.

7. Υποδομές
Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών “ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ με κατεύθυνση Ποιότητα και 
Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία», 
χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στους χώ-
ρους του νέου κτηρίου Ιατρικής:

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

• Αμφιθέατρα, δυο (2), χωρητικότητας εκατό (100) 
ατόμων έκαστο.

Οι παραπάνω χώροι είναι εξοπλισμένοι με οπτικο-
ακουστικό υλικό (βιντεοπροβολείς, μικροφωνική και 
ηχητική εγκατάσταση, σύστημα τηλεδιάσκεψης και το 
απαραίτητο λογισμικό).

Το κτήριο διαθέτει ένα (1) αμφιθέατρο χωρητικότητας 
διακοσίων πενήντα (250) ατόμων, το οποίο είναι εξο-
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πλισμένο με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και είναι 
κατάλληλο για την πραγματοποίηση ομιλιών, συνεδρίων, 
ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων, τα οποία ενδεχομένως 
να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο 
των μεταπτυχιακών σπουδών.

Επιπλέον του νέου κτηρίου στη Βιόπολη, για την πραγ-
ματοποίηση των μαθημάτων διατίθενται χώροι και του 
κτηρίου Κατσίγρα:

Αμφιθέατρο, χωρητικότητας περίπου 200 ατόμων
Αίθουσα διδασκαλίας, χωρητικότητας 25 ατόμων
Αίθουσες υπολογιστών, δυο (2), χωρητικότητας 25 και 

50 ατόμων
Επίσης το Τμήμα διαθέτει εργαστήρια εξοπλισμένα, 

στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση των μεταπτυχια-
κών φοιτητών, χωρίς να παρακωλύεται το προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα 
συστήματα και εργαλεία, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, 
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, προκειμένου 
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 ανα-
πηρίες, πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση μέσω 
σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε πρωτοετείς μετα-
πτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων 
χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών, αίθουσες μελέτης, 
υπηρεσίες πρόληψης λογοκλοπής).

Επομένως οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ο υλικο-
τεχνικός εξοπλισμός γενικά, αφενός επαρκούν για τη 
λειτουργία του εν λόγω ΠΜΣ 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 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής:

Α. 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.

Β. Η Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος
Η Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος έχει τις εξής αρμο-

διότητες: α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, β) ορίζει τα μέλη της ΣΕ,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-
ντων του ΠΜΣ,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των 
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων, 
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το ΔΜΣ, στ) ασκεί κάθε άλλη 
αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του πα-
ρόντος Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

Γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται 

από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του 
Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό 
της λειτουργίας του προγράμματος.

Δ. 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 παράγραφο 5 
του άρθρου 32.

Ε. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορί-

ζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συ-
νέλευσης 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. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 
και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυ-
ντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύ-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί 
να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες 
και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του 
έργο ως Διευθυντής.

ΣΤ. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης του ΠΜΣ
Έργο της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης αποτε-

λούν τα παρακάτω:
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέ-

ρωση των οικονομικών του Προγράμματος. Η Επιτροπή 
αυτή είναι τριμελής και τα μέλη της ορίζονται με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ζ. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτη-

τών αποτελούν τα παρακάτω:
Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, 

έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαι-
ολογητικών, έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το 
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, έλεγχος της γλωσσικής 
επάρκειας, τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λί-
στα κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση επιλογής 
υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στη Συνέλευση 
του Τμήματος.
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Άρθρο 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ανώτατο όριο 
σε σαράντα (40) φοιτητές.

Προκήρυξη θέσεων
Η ΣΕ του ΠΜΣ ανακοινώνει στον ημερήσιο τοπικό ή 

αθηνάϊκό τύπο προκήρυξη θέσων.
Στην προκήρυξη αναφέρονται:
• Γενική περιγραφή του ΠΜΣ (επιστημονικό περιεχό-

μενο, διάρκεια, κ.λπ.)
• Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων
• Οδηγίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτή-

σεων, καθώς και τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά και δι-
καιολογητικά

• Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΠΜΣ του 

Τμήματος είναι οι εξής:
• Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ πρέπει να είναι πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμημάτων Θετικών Επιστη-
μών της ημεδαπής ή αναλόγων τμημάτων της αλλοδα-
πής συναφών ειδικοτήτων, και συναφών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους:
• Βεβαίωση της ΣΕ ότι το πτυχίο τους είναι συναφές με 

εκείνο της κατεύθυνσης στην οποία εμπίπτει η ειδίκευση 
του ενδιαφέροντός τους

• Ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ 
(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση 
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Στην τελευταία περίπτωση, ο 
υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ, εφόσον έχει 
τα σχετικά προσόντα, με την υποχρέωση να προσκομίσει 
την ισοτιμία του πτυχίου του εντός χρονικού διαστήμα-
τος έξι (6) μηνών από την εγγραφή του στο ΠΜΣ.

• Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή 
καθορίζεται από το Ι.Κ.Υ. ή/και μετά από εξέταση από 
ειδική επιτροπή, που ορίζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υπο-
ψήφιοι είναι τα εξής:

I. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι εκπλήρωσαν τις 
εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

II. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μα-
θημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης 
εφόσον προβλέπεται.

III. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυ-
χόν δημοσιευμένων εργασιών.

IV. Πιστοποιητικά ή Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών εφ’ όσον υπάρχουν.

V. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότη-
τες εφ’ όσον υπάρχουν.

VI. Δύο συστατικές επιστολές από άτομα με τα οποία ο 
υποψήφιος συνεργάστηκε ή Καθηγητές Πανεπιστημίων 
ή Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών κέντρων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από τον Προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας του εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο 
και εφόσον υπάρχουν.

VII. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης 
ξένης ή ξένων γλωσσών.

VIII. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.
IΧ. Τέσσερεις φωτογραφίες ταυτότητας.

X. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ-
τότητας.

XΙ. Δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμέ-
νος/η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος.

1. Για την επιλογή των Φοιτητών που θα παρακολου-
θήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης συ-
νεκτιμούνται:

Α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά 
προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβλη-
θεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ

Β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προ-
φορικής συνέντευξης.

Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολό-
γησή τους γίνεται από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 
του ΠΜΣ με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακά-
τω. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα 
από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συ-
γκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής 
της κλίμακας. Ειδικά οι υποψήφιοι μετά την αξιολόγηση 
των κριτηρίων κατά κατηγορία, όπως αυτές αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, μπορούν να πι-
στωθούν με τις παρακάτω αξιολογικές μονάδες.

Α) Ειδικά προσόντα των υποψηφίων
Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων αξιολογούνται 

και βαθμολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής που 
έχει οριστεί για κάθε κατεύθυνση μεαπόφαση της ΓΣΕΣ 
Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων που μπορούν να 
βαθμολογηθούν και να πιστωθούν με έναν αριθμό αξι-
ολογικών (α.μ.) μονάδων είναι τα εξής:

I. Ο βαθμός πτυχίου πιστώνονται με 25 α.μ.
II. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα όπως 

προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
ή από ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, πιστώ-
νεται με 15 α.μ.

III. Οι συστατικές επιστολές (δύο) από Καθηγητές Πανε-
πιστημίων ή Ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών 
Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστώνονται 
με 10 α.μ.

ΙV. Ξένη γλώσσα. Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον 
ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερμανική ή 
άλλες στις οποίες υπάρχει σχετική επιστημονική βιβλιο-
γραφία. Η επάρκεια πιστοποιείται με επίσημους τίτλους 
σπουδών (Proficiencyή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσο-
μάθειας). Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων στα οποία 
η διδασκαλία γίνεται σε μία απ΄αυτές τις γλώσσες θεω-
ρούνται ότι έχουν επάρκεια. Η επάρκεια πιστώνεται με 
20 α.μ. Όσοι έχουν κατώτερη γνώση ξένης γλώσσας (First 
Certificate κλπ.) πιστώνονται με 10 α.μ.

V. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ (ECDL, κρατικό πτυχίο, 
προπτυχιακά μαθήματα κ.λπ.) πιστώνεται με 10 α.μ., ενώ 
εργασιακή εμπειρία μη πιστοποιημένη πιστώνεται με 5 
α.μ.

B) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης πραγματοποιείται σχετική προ-
φορική συνέντευξη. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη 
διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για 
την επιλογή τους στο ΠΜΣ. Ο ανώτατος αριθμός α.μ. που 
μπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική 
συνέντευξη είναι 20 α.μ..
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Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου 
παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος και 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 πιθανών ελλείψεων του υποψηφίου, 
οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον 
υποψήφιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημά-
των, εργαστηριακών ασκήσεων ή πρακτικών ασκήσεων.

• Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο 
υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθη-
μάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Εξειδίκευσης.

• Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων 
που έχει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν 
ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο ΠΜΣ

Τα Μέλη των Επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε 
υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθ-
μό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες 
από 20 αξιολογικές μονάδες. Ο αριθμός των α.μ. που πι-
στώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην  
προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών 
των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα 
τα μέλη της επιτροπής.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
Απαλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του 

ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέ-
του εισόδημα, και το οικογενιακό διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το με ατομικό το 
εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομή-
ντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου 
ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα μα τα πλέον πρό-
σφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικης Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, 
οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό 
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των 
φοιτητών που εισάγοντα στο ΠΜΣ.

Διαδικασίες επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Η επιλογή των Φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Εξειδίκευσης γίνεται με τις διαδικασίες που πε-
ριγράφονται παρακάτω:

1. Η Γραμματεία του ΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μέσα στις προθε-
σμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει 
την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή 
Ανακήρυξης Υποψηφίων. Τα δικαιολογητικά που κατα-
τίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη, 
όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.

2. Η Επιτροπή Ανακήρυξης Υποψηφίων αφού παρα-
λάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, 
ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συ-
ντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Μετά την ανάρ-

τηση του πίνακα των υποψηφίων Φοιτητών ορίζεται η 
ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων.

3. Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε 
ο υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και από την 
απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη, αθροίζονται 
και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων του 
υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας 
κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των αξιολογικών 
μονάδων που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η Εξε-
ταστική Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υπο-
ψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, 
με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι 
επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται 
στη ΣΕ προς έλεγχο και υποβολή τους στη Συνέλευση 
του Τμήματος προς έγκριση.

4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν 
συνολικά τον ίδιο αριθμό αξιολογικών μονάδων, προ-
τεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό 
στο βασικό του πτυχίο.

5. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή 
τους από τη Συνέλευση του Τμήματος ανακοινώνονται 
στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος προκειμένου 
να ενημερωθούν οι επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
και να προσέλθουν για εγγραφή στο ΠΜΣ σε συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη ΣΕ σε 
συνεργασία και με τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Υποψήφιος 
που δεν θα εγγραφεί μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός 
και αν επικαλεσθεί λόγους τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας 
ή σοβαρής ασθένειας.

6. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να 
γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοί-
νωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

Άρθρο 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ
1. Η χρονική διάρκεια για το Δίπλωμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα για το 
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) ακό-
μη εξάμηνα. Για όλους τους φοιτητές είναι υποχρεωτικό 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης (4) τέσσερα εξάμηνα.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί 
να χορηγείται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ανεξάρτητα με τη χρονική διάρκεια φοίτησης του με-
ταπτυχιακού φοιτητή μετά από πλήρως αιτιολογημένη 
εισήγηση της ΣΕ και συμπλήρωση των απαιτουμένων 
πιστωτικών μονάδων.

Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι δύο έτη (τέσσερα 
εξάμηνα):

1ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και εργαστήρια – 
ασκήσεις

2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και εργαστήρια – 
ασκήσεις

3ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και εργαστήρια – 
ασκήσεις

4ο εξάμηνο: Διπλωματική εργασία
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Β. Διδασκόμενα μαθήματα
Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα Είδος διδασκαλίας Πιστωτικές 
μονάδες Ώρες δ/ίας

1. 
Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή, 

Τρόφιμα και Διατροφικές ανάγκες 
του ανθρώπου

Διαλέξεις/ 
Βιβλιογραφική εργασία 3 36/36 

2. Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας-Περιγραφική 
Επιδημιολογία

Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 3 24/24/36 

3. Γενική Μικροβιολογία Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 4 36/36/36 

4. Περιβαλλοντική Χημεία και Τοξικολογία, 
Ποιότητα ατμόσφαιρας και Δημόσια Υγεία 

Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 3 24/12/36 

5. Μέθοδοι δειγματοληψίας Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφικήεργασία 2 24/12/18 

Σύνολο 15 144/84/26 

Β΄ Εξάμηνο

Μάθημα Είδος διδασκαλίας Πιστωτικές 
μονάδες Ώρες δ/ίας

1. Γενικές αρχές HACCP/ISO22000, και 
προτυποποιημένου υγειονομικού ελέγχου

Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 3 48/12/36 

2. Αναλυτική Επιδημιολογία και Επαγγεματική 
Υγιεινή

Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 3 36/24/36 

3. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Εργαστηριακός 
έλεγχος υδάτων

Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 4 36/24/36 

4. Αρχές ενόργανης ανάλυσης στα εργαστήρια 
ελέγχου τροφίμων, υδάτων και ατμόσφαιρας 

Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 3 24/12/36 

5 
Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, 

ολοκληρωμένα προγράμματα ελέγχου 
διαβιβαστών

Διαλέξεις/Εργαστήριο/
Βιβλιογραφική εργασία 2 23/12/36 

Σύνολο 15 167/84/180

*Βιβλιογραφική εργασία: Θα δοθούν θέματα περιβαλλοντικής υγιεινής στα οποία θα γίνει αναζήτηση πηγών, 
βιβλιογραφική ενημέρωση και ο κάθε Φοιτητής θα ετοιμάσει εργασία την οποία θα παρουσιάσει στο σύνολο των 
Φοιτητών. Για κάθε Φοιτητή θα οριστεί Επιβλέπων Καθηγητής ανάλογα με το θέμα.

Γ΄ Εξάμηνο

Μάθημα Είδος διδασκαλίας Πιστωτικές 
μονάδες Ώρες δ/ίας

1. Ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων 
και υδάτων και Δημόσια Υγεία 

Διαλέξεις/ 
Βιβλιογραφική εργασία 2 36/18 

2. Εργαστηριακός έλεγχος τροφίμων Διαλέξεις/Εργαστήριο/ 
Βιβλιογραφική εργασία 3 36/24/18 
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Μάθημα Είδος διδασκαλίας Πιστωτικές 
μονάδες Ώρες δ/ίας

3. Πρόληψη τροφιμογενών και υδατογενών 
νοσημάτων, και ορθές αρχές υγιεινής πρακτικής

Διαλέξεις/ Εργαστήριο/ 
Βιβλιογραφική εργασία 3 36/24/18 

4. 

Προτυποποιημένοςέλεγχος μονάδων 
παραγωγής τροφίμων και υδάτων, Εφαρμογές 
του HACCP στον τομέα τροφίμων και υδάτων. 

Εκτίμηση κινδύνου σε συστήματα υδάτων 

Διαλέξεις/ Εργαστήριο 2 32/18 

5. 
Πιστοποίηση κατά ISO9001:2008, διαπίστευση 
εργαστηρίων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
(TQM) και γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Διαλέξεις/
Βιβλιογραφική εργασία 3 40/36 

8. Διαχείριση αποβλήτων-Μακροσκοπικός έλεγχος 
σφαγίων ζώων και Δημόσια Υγεία Διαλέξεις/Εργαστήριο 2 32/18 

Σύνολο 15 212/84/90 

Δ΄ Εξάμηνο

Μάθημα Είδος διδασκαλίας Πιστωτικές 
μονάδες Ώρες δ/ίας

1. Ερευνητική Διπλωματική Εργασία Επίβλεψη 15 
Σύνολο 15 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα 
από αιτιολογημένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής (ΣΕ) είναι δυνατόν κάποιο (ή κάποια) από τα μαθή-
ματα να διδαχθεί σε εξάμηνο διαφορετικό από εκείνο 
που προβλέπεται στην απόφαση Συγκλήτου.

Γ. Αναστολή φοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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 Συ-
νέλευσης του Τμήματος, δίνεται μόνο μία φορά και δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδη-
μαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. 
Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακα-
δημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε Φοιτητές 
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 που προ-
βλέπεται στον κανονισμό.

Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι 
υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, 
εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα 
οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την ανα-
στολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που 
παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη 
φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς 
φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που βρίσκονται σε εκπαι-
δευτική άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της 
φοίτησής τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρα-
τεταμένη ασθένεια κ.λπ.)

Δ. Βαθμολογία, βαθμός ΔΜΕ
1. Η βαθμολογία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών έχει ως 

ελάχιστο βαθμό το 5,0 με άριστα το 10 και κατατίθεται 
στη Γραμματεία των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμή-
ματος από τον διδάσκοντα.

Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται 
από τους διδάσκοντες με βάση εργασίες και την τελική 
(γραπτή ή προφορική) εξέταση. Ο τρόπος εξέτασης, βαθ-
μολογίας, συμμετοχής των εργασιών στον τελικό βαθμό 
κ.λπ. αποφασίζονται από τους διδάσκοντες, αλλά σε κάθε 
περίπτωση καταβάλλεται προσπάθεια για τη διασφάλιση 
διαφάνειας, συνέπειας και αντικειμενικότητας.

Η τελική εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται 
μετά την λήξη του κάθε εξαμήνου. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές μπορούν να εξεταστούν συμπληρωματικά 
στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων τον Σεπτέμβριο. 
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα στην επόμενη 
περίοδο που αυτό προσφέρεται και μέσα στα πλαίσια του 
ανώτατου χρόνου φοίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας 
τριών επαναλήψεων του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από 
τριμελή 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.

2. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να 
ορίζεται κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου, μετά από 
συνεννόηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και του επι-
βλέποντα καθηγητή. Η Διπλωματική Εργασία κατατί-
θεται στο τέλος του 4ου εξαμήνου ή κατά τη διάρκεια 
και μέχρι το τέλος του 3ου εξαμήνου στην περίπτωση 
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που ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει ζητήσει παράταση 
σπουδών ενός εξαμήνου, στη Τριμελή Επιτροπή που έχει 
οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η 
υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον 
ακροατηρίου σε ημερομηνία και ώρα που ορίζονται από 
την ΣΕ. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξής της 
Διπλωματικής Εργασίας από το Μεταπτυχιακό Φοιτητή, 
η Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί. Εάν η Δι-
πλωματική Εργασία θεωρηθεί από την Επιτροπή ως μη 
ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5,0, 
τότε η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Μεταπτυχιακό 
Φοιτητή τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων 
τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση ο Φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για 
μια ακόμη φορά, όχι ενωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αρ-
γότερα από έξι μήνες από την προηγούμενη εξέταση. Σε 
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Φοιτητής διαγράφεται 
από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

3. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε 
τις Φοιτητικές του υποχρεώσεις, εφόσον έχει συμπλη-
ρώσει χρόνο σπουδών τεσσάρων εξαμήνων, έχει παρα-
κολουθήσει ανελλιπώς και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 
όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το ΠΜΣ, τις 
εργαστηριακές ασκήσεις κ.λπ. και έχει εγκριθεί από την 
επιτροπή η Διπλωματική Εργασία που έχει συγγράψει. Ο 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι παρακολούθησε 
ανελλιπώς τα μαθήματα αν έχει παρακολουθήσει τουλά-
χιστον το 80% των προβλεπομένων από το ΠΜΣ ωρών 
διδασκαλίας ανά εξάμηνο.

4. Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που ολοκλήρωσαν 
με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις απονέμεται 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ο τελικός βαθμός του 
οποίου υπολογίζεται ως εξής:

• Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μεταπτυχιακών μα-
θημάτων πολλαπλασιάζεται επί 3/4.

• Η βαθμολογία της μεταπτυχιακής εργασίας πολλα-
πλασιάζεται επί 1/4.

5. Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται σύμ-
φωνα με το τελετουριγικό που ορίζει το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και η Σχολή Επιστημών Υγείας ενώπιον εκπρο-
σώπου των Πρυτανικών Αρχών. Ο τύπος του Διπλώματος 
και το κείμενο της καθομολόγησης των διπλωματούχων 
καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

E. Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από το ΠΜΣ
Διαγραφή φοιτητή από το ΠΜΣ γίνεται όταν υπάρ-

χει υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, στην 
περίπτωση κατάθεσης πλαστών δικαιολογητικών, αντι-
γραφής στις εξετάσεις ή είναι αδικαιολόγητα ανενεργός 
για περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Αν ο φοιτητής 
υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, η υπόθεση ανατί-
θεται στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία μπορεί να 
αποφασίσει την οριστική διαγραφή του φοιτητή. Σε περι-
πτώσεις ανεπαρκούς φοίτησης ή μη συμμόρφωσης του 
φοιτητή με τα προβλεπόμενα από τον Οδηγό Σπουδών 
του ΠΜΣ, μπορεί να αποφασιστεί από την Συνέλευση του 
Τμήματος διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ μετά από 
εισήγηση της ΣΕ. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής τυ-

χόν δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. 
Εφόσον το παράπτωμα δεν είναι πειθαρχικό, μπορεί να 
χορηγηθεί στον φοιτητή, μετά από αίτησή του, βεβαίωση 
παρακολούθησης των μαθημάτων τα οποία ολοκλήρωσε 
επιτυχώς πριν την διαγραφή του.

Άρθρο 5
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Α. Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις
1. Ο χρόνος έναρξης των μαθημάτων του ΜΠΣ καθο-

ρίζεται σύμφωνα με απόφαση της ΣΕ.
2. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δώδεκα τουλάχιστον 

εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εβδομάδες για εξε-
τάσεις.

3. Οι μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 
παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες 
του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του 
προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, 
στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, στα σεμινά-
ρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική για 
τους μεταπτυχιακούς Φοιτητές όλων των κατευθύνσεων. 
Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα λιγότερο 
από το 80% των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας ανά 
εξάμηνο θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και υπο-
χρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο 
εξάμηνο.

4. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορι-
κά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που 
θα καθορίσει ο διδάσκων, εκτός και αν έχει αποφασίσει 
διαφορετικά η Συνέλευση του Τμήματος. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε 
εξαμήνου.

5. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέτα-
ση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
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. Ο βαθμός των μαθημάτων που έχει επιτύχει 
ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής κατοχυρώνεται.

Β. Τελετουργικό αποφοίτησης
Οι τελετές απονομής πτυχίων στους Μεταπτυχιακούς 

απόφοιτους του ΠΜΣ πραγματοποιούνται τρεις φορές το 
χρόνο σε ειδική δημόσια τελετή από τον Κοσμήτορα της 
Σχολής παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, του Διευθυντή 
του Προγράμματος, του Προέδρου του Τμήματος Ιατρι-
κής (ή εκπρόσωπο) και του Γραμματέα του Τμήματος.

Γ. Τύπος παραρτήματος διπλώματος
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης που εκδίδεται 

από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
συνοδεύεται από το σχετικό παράρτημα διπλώματος 
το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτότητα του κατόχου του τίτλου σπουδών, το είδος 
του τίτλου, το επίπεδο του τίτλου, το περιεχόμενο και τα 
αποτέλέσματα που επιτεύχθηκαν και άλλες συμπληρω-
ματικές πληροφορίες.
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Άρθρο 6
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Φοιτητές
1. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 

διδάσκοντα είναι περίπου 2 φοιτητές. Ο ελάχιστος αριθ-
μός φοιτητών για την υλοποίηση μαθήματος είναι 3. Ο 
μέγιστος αριθμός επίβλεψης διπλωματικών εργασιών 
ανά διδάσκοντα είναι 6.

2. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής είναι υποχρεωμένος 
να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της Διπλω-
ματικής Εργασίας επιλέγεται κατά τη διάρκεια του 3ου 
εξαμήνου σπουδών από το Φοιτητή σε συνεργασία με 
τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Ο Επιβλέπων Καθηγητής 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από 
πρόταση της ΣΕ και πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο 
συγγενές προς το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας του 
Φοιτητή. Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος για 
την παρακολούθηση του έργου του Μεταπτυχιακού Φοι-
τητή. Παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας 
του, υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την 
υπόδειξη συγκεκριμένων πηγών έρευνας, αξιολογεί την 
ποιότητα της εργασίας του και μαζί με τα άλλα μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής του, θα εγκρίνουν τη 
Διπλωματική Εργασία, την οποία ο υποψήφιος υποστη-
ρίζει δημόσια.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δύνανται να παρέχουν επι-
κουρικό έργο έναντι ωριαίας αντιμισθίας.

Διδακτικό Προσωπικό.
3. Τη διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και τη διεξα-

γωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων 
κ.λπ. μπορούν να αναλάβουν:

I. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας ή μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου ή 
άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή ομότιμοι 
καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες, 
καθώς και καθηγητές των ΤΕΙ.

II. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμά-
των της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό 
αντικείμενο το οποίο θα κληθούν να διδάξουν και έχουν 
επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δρα-
στηριότητα γύρω από το αντικείμενο αυτό.

III. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και 
στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, εφ’ όσον 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία 
γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

IV. Ειδικότερα τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και 
των πρακτικών ασκήσεων, ως βοηθοί εκπαίδευσης μπο-
ρούν να αναλάβουν και υποψήφιοι διδάκτορες με γνώ-
σεις και εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

4. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος ή μέρους μα-
θήματος, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3 αυτού 
του άρθρου, για οποιαδήποτε κατεύθυνση, γίνεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από 
πρόταση της ΣΕ.

5. Η διδασκαλία των μαθημάτων περιέχει το θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος, τις φροντιστηριακές, εργαστηρια-
κές και πρακτικές ασκήσεις, καθώς και σεμινάρια ειδικών 
θεμάτων σχετικά με τη διδακτέα ύλη του μαθήματος.

6. Δεν επιτρέπεται, σε καμιά περίπτωση, η αποκλειστι-
κή απασχόληση μέλους ΔΕΠ στο ΠΜΣ.

Άρθρο 7
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές αξιολογούν τόσο το περιεχόμενο του 
μαθήματος όσο και το διδάσκοντα με βάση ερωτηματο-
λόγια που συμπληρώνουν. Το σχετικό έντυπο καλύπτει 
το μάθημα ως προς περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας 
και το βαθμό συσχέτισής του με τις αρχές, την πρακτική 
και τους στόχους του ΠΜΣ. Τα στοιχεία των ερωτηματο-
λογίων γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μετά το τέλος 
των εξετάσεων και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 
στους διδάσκοντες του ΠΜΣ. Υπεύθυνος της αξιολόγη-
σης είναι ο Δ/ντής του ΠΜΣ.

Άρθρο 8
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 
χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για κάθε εξάμηνο 
σπουδών. Επομένως, οι φοιτητές που θα παρακολουθούν 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα καταβάλουν δίδα-
κτρα πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

2. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΠΜΣ 
γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα δίδακτρα χρησι-
μοποιούνται από το Τμήμα για τις πάσης φύσης δαπάνες 
που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών και γενικά για τη λειτουργία του ΠΜΣ. Οποια-
δήποτε δαπάνη πραγματοποιείται ύστερα από απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της ΣΕ εφόσον της 
εκχωρηθεί σχετική αρμοδιότητα από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά 
προβλέπονται, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισό-
δημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογε-
νειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν 
αυτοτελώς, 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.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές 
δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο ΠΜΣ.

Άρθρο 9
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος 
μετά από εισήγηση της ΣΕ μπορεί να χορηγήσει υποτρο-
φίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Άρθρο 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας που διαθέτει κατάλληλη κτιριακή 
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υποδομή, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξα-
γωγή του προγράμματος. Στον εξοπλισμό αυτό μπορεί 
να χρειαστεί να προστεθεί και άλλος, πιο νέας τεχνολο-
γίας, καθώς επίσης και να υπάρξουν έξοδα συντήρησης/
επισκευής (εξοπλισμού και κτιρίου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ  

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