ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ
ΜΕ ΣΙΣΛΟ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ»

Άρθρο 1
Γενικζσ Διατάξεισ
Στο Τμιμα Ιατρικισ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ λειτουργεί από το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2008-2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Κοινωνικι Ψυχιατρικι».
Οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ εξειδικεφουν και ςυμπλθρϊνουν το πλαίςιο που
διζπει τθν λειτουργία του ΠΜΣ «Κοινωνικι Ψυχιατρικι». Επί τθ βάςθ του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/16-7-2008 τ. Α') του Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Δθμοκρίτειου
Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, τθσ ιδρυτικισ απόφαςθσ του παρόντοσ Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 1879/12-92008 τ.Β') όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 2913/30-10-2012 τ.Β' και ΦΕΚ 2033/22-82013 τ.Β') κακϊσ και τθσ λοιπισ ςχετικισ Νομοκεςίασ.
Για τθν ρφκμιςθ εξειδικευμζνων κεμάτων που αφοροφν το Π.Μ.Σ. και δεν καλφπτονται από
τα παραπάνω, αρμοδιότθτα ζχουν τα κατά τον νόμο όργανα του Τμιματοσ Ιατρικισ και του
Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-κοπόσ
Σκοπόσ του Π.Μ.Σ. είναι θ κεωρθτικι κατάρτιςθ και πρακτικι άςκθςθ ςτθν Κοινωνικι
Ψυχιατρικι.
Το Π.Μ.Σ. ειδικότερα αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία ςτελεχϊν ψυχικισ υγείασ με
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ κακϊσ και ερευνθτικζσ, οργανωτικζσ και κλινικζσ δεξιότθτεσ που κα
μποροφν να εργαςτοφν αποτελεςματικά ωσ ςτελζχθ ςε υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ
και να αναπτφξουν τθν ζρευνα ςε αυτό τον τομζα.
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Πιο ςυγκεκριμζνα, το πρόγραμμα αποςκοπεί (α) Στθν καλλιζργεια τθσ επιςτθμονικισ
μεκόδου ςκζψθσ (β) Στθν εμπζδωςθ των αρχϊν τθσ Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ, κυρίωσ όςον
αφορά: (β1) τθν εμπλοκι κοινωνικο-πολιτιςμικϊν ςυντελεςτϊν ςτθν αιτιοπακογζνεια,
κλινικι εκδιλωςθ, πορεία, κεραπεία, πρόλθψθ των ψυχικϊν διαταραχϊν (β2) τθν
οργάνωςθ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ που λειτουργοφν αποκεντρωμζνα και ςυλλογικά
κοντά ι/και μζςα ςτισ ανκρϊπινεσ κοινότθτεσ (γ) Στθν απόκτθςθ εξειδικευμζνων γνϊςεων
κακϊσ και ερευνθτικϊν και οργανωτικϊν δεξιοτιτων που κα κακιςτοφν τον πτυχιοφχο
ικανό να εργάηεται αποτελεςματικά ςε υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ και να ςυμβάλει
ενεργά ςτθν προϊκθςθ των ςτόχων τθσ ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ.
Το Π.Μ.Σ. απευκφνεται ςε κλινικοφσ όπωσ ιατροφσ, ψυχολόγουσ, νοςθλευτζσ και
λογοκεραπευτζσ και μθ κλινικοφσ που εργάηονται ςε τομείσ καίριουσ για τθ ψυχικι υγεία
όπωσ εκπαιδευτικοφσ και διοικθτικά ςτελζχθ νοςοκομείων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Σίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν
Κοινωνικι Ψυχιατρικι.
Βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ςτο Π.Μ.Σ. μποροφν να λάβουν και όςοι ζχουν επιτυχϊσ
εξεταςκεί ςε μακιματα του Π.Μ.Σ., χωρίσ να ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ ςε αυτό.

Άρθρο 4
Κατηγορίεσ πτυχιοφχων
Για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Ιατρικισ, Ψυχολογίασ, Νοςθλευτικισ
των Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και αναγνωριςμζνων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ
αλλοδαπισ κακϊσ και πτυχιοφχοι Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων και ΤΕΙ με γνωςτικό
αντικείμενο ςυναφζσ με το αντικείμενο και το ςκοπό του παρόντοσ Προγράμματοσ
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. Τίτλοι ςπουδϊν που ζχουν αποκτθκεί ςτο εξωτερικό κα πρζπει
να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ, ιςοτιμία και αντιςτοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ
κακϊσ και βεβαίωςθ από τον ΔΟΑΤΑΠ ςτθν οποία να αναφζρεται ο βακμόσ του πτυχίου.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε)
ορίηεται ςε τζςςερα (4) εξάμθνα.

Άρθρο 6
Κριτήρια και Διαδικαςία Επιλογήσ Τποψηφίων
Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο Π.Μ.Σ. ορίηεται κατ' ανϊτατο όριο ςτουσ ςαράντα (40) φοιτθτζσ
ετθςίωσ. Η επιλογι των ειςακτζων ςτο Π.Μ.Σ. γίνεται από τθν Επιτροπι Επιλογισ. Η
Επιτροπι Επιλογισ ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ Ιατρικισ του ΔΠΘ.
Τα κριτιρια είναι ςυγκεκριμζνα, ποςοτικά ι/και ποιοτικά, και γίνονται γνωςτά ςτουσ
υποψθφίουσ με τθν προκιρυξθ του Π.Μ.Σ.
Η διαδικαςία επιλογισ ζχει ωσ εξισ: Η Επιτροπι Επιλογισ (α) καταρτίηει κατ' αρχιν ζναν
πλιρθ κατάλογο όςων ζχουν υποβάλει αίτθςθ, (β) απορρίπτει τουσ υποψθφίουσ που δεν
πλθροφν τα ελάχιςτα τυπικά κριτιρια τα οποία αναφζρονταν ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ, (γ) καλεί ςε ςυνζντευξθ όςουσ υποψθφίουσ αποφαςιςκεί να κλθκοφν. Οι
ςυνεντεφξεισ πραγματοποιοφνται από τα μζλθ τθσ οικείασ Επιτροπισ Επιλογισ και με τθ
ςυνδρομι του/τθσ Επιςτθμονικοφ/κθσ Υπευκφνου, ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ/θ δεν είναι
ςυγχρόνωσ και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ, (δ) ιεραρχεί τουσ υποψιφιουσ κατά
φκίνουςα βακμολογικι ςειρά αναλόγωσ τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν, ςφμφωνα με
τα κριτιρια επιλογισ και (ε) προβαίνει ςτθν τελικι επιλογι και ςτθν ανακοίνωςθ
επιλαχόντων με ςειρά κατάταξθσ.
Η επιλογι των υποψθφίων γίνεται με βάςθ το διαχωριςμό των υποψθφίων ςτισ πιο κάτω
πζντε κατθγορίεσ. Για κάκε κατθγορία ορίηεται ανϊτατο όριο ειςακτζων. Αν ςε μια
κατθγορία οι υποψιφιοι είναι λιγότεροι του οριςκζντοσ ανωτάτου ορίου, οι κενζσ κζςεισ
μεταφζρονται ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ.
Πρϊτη κατηγορία
Ψυχίατροι και Παιδοψυχίατροι οι οποίοι εργάηονται ςε Μονάδεσ Ψυχικισ Υγείασ (Μ.Ψ.Υ.)
του νόμου 2716/1999 ι ςε άλλθ ςυναφι υπθρεςία δθμόςιου χαρακτιρα (όπωσ π.χ. ο
Οργανιςμόσ Κατά των Ναρκωτικϊν-ΟΚΑΝΑ), ειδικευόμενοι ςτθν Ψυχιατρικι ι ςτθν
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Παιδοψυχιατρικι κακϊσ και απόφοιτοι Ιατρικισ που κατακζτουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα
επιλζξουν μια από τισ ανωτζρω δφο ειδικότθτεσ.
Ανϊτατοσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ: 17 άτομα.
Κριτιρια επιλογισ
α) Ο βακμόσ του πτυχίου δίνει τόςα μόρια όςα ο βακμόσ πτυχίου, μζχρι 2ου δεκαδικοφ
ψθφίου
β) Η εργαςία, κατά τθν περίοδο υποβολισ υποψθφιότθτασ, που ςυνεχίηεται μζχρι και
τουλάχιςτον τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, εντόσ τθσ
περιοχισ Ανατολ. Μακεδονίασ – Θράκθσ, μοριοδοτείται με 1 μονάδα επί του βακμοφ του
πτυχίου
γ) Η ςυμμετοχι ςε δφο τουλάχιςτον δθμοςιεφςεισ ςε ελλθνικό επιςτθμονικό περιοδικό ι ςε
μια δθμοςίευςθ ςε ξενόγλωςςο επιςτθμονικό με impact factor, μοριοδοτείται με 1 μονάδα
επί του βακμοφ του πτυχίου.
Δεφτερη κατηγορία
Γενικοί Ιατροί, ειδικευόμενοι Γενικισ Ιατρικισ όπωσ και απόφοιτοι Ιατρικισ που κατακζτουν
υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα επιλζξουν τθν ειδικότθτα τθσ Γενικισ Ιατρικισ.
Ανϊτατοσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ: 4 άτομα
Ιςχφουν τα κριτιρια επιλογισ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ.
Σρίτη κατηγορία
Απόφοιτοι ΑΕΙ, Τμθμάτων Ψυχολογίασ (με πτυχίο που τουσ επιτρζπει τθ λιψθ άδειασ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ ψυχολόγου), Νοςθλευτικισ και Τμθμάτων ΑΕΙ άμεςα ςυναφϊν με
τθν άςκθςθ ψυχιατρικϊν δραςτθριοτιτων (όπωσ Λογοκεραπείασ, Κοινωνικισ Διοίκθςθσ και
Πολιτικισ Επιςτιμθσ, με κατεφκυνςθ τθν Κοινωνικι Εργαςία).
Ανϊτατοσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ: 9 άτομα
Κριτιρια επιλογισ
α) Ο βακμόσ του πτυχίου δίνει τόςα μόρια όςα ο βακμόσ πτυχίου, μζχρι 2ου δεκαδικοφ
ψθφίου
β) Η εργαςία, κατά τθν περίοδο υποβολισ υποψθφιότθτασ, που ςυνεχίηεται μζχρι και
τουλάχιςτον τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, ςε Μονάδα
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Ψυχικισ Υγείασ του νόμου 2716/1999 ι ςε άλλθ δθμόςιου χαρακτιρα υπθρεςία (όπωσ π.χ.
ο Οργανιςμόσ Κατά των Ναρκωτικϊν-ΟΚΑΝΑ) ςτθν οποία ο εργαηόμενοσ παρζχει κλινικό
ζργο ςυναφζσ με το πτυχίο του, μοριοδοτείται με 1 μονάδα επιπλζον επί του βακμοφ του
πτυχίου
γ) Η εργαςία, κατά τθν περίοδο υποβολισ υποψθφιότθτασ, που ςυνεχίηεται μζχρι και
τουλάχιςτον τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, εντόσ τθσ
περιοχισ Ανατολ. Μακεδονίασ – Θράκθσ, μοριοδοτείται με 1 μονάδα επί του βακμοφ του
πτυχίου
δ) Η φπαρξθ δθμοςιεφςεων (όπωσ και ςτθν πρϊτθ κατθγορία) μοριοδοτείται με 1 μονάδα
επιπλζον επί του βακμοφ του πτυχίου
ε) Η εκελοντικι εργαςία ςε υπθρεςία που προςφζρει ψυχιατρικζσ υπθρεςίεσ, τουλάχιςτον
επί ζνα εξάμθνο, μοριοδοτείται με 0,5 μονάδα επί του βακμοφ του πτυχίου.
Σζταρτη κατηγορία
Απόφοιτοι ΤΕΙ Νοςθλευτικισ, Επιςκεπτϊν Υγείασ, Κοινωνικισ Εργαςίασ, Εργοκεραπείασ,
Λογοκεραπείασ ι άλλου Τ.Ε.Ι. που δίνει πτυχίο ςυναφζσ με ψυχιατρικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ανϊτατοσ αρικμόσ ατόμων που κα επιλεγοφν: 4 άτομα
Ιςχφουν τα κριτιρια επιλογισ τθσ τρίτθσ κατθγορίασ.
Πζμπτη κατηγορία
Αφορά τισ ακόλουκεσ ομάδεσ πτυχιοφχων ΑΕΙ και ΤΕΙ:
α) Άτομα που ζχουν κάποιο από τα προθγουμζνωσ αναφερκζντα πτυχία και ανικουν ςε
κάποια πολιτιςμικι μειονότθτα με μθτρικι γλϊςςα διαφορετικι από τθν ελλθνικι
β) Επιςτιμονεσ, που ζχουν κάποιο από τα προθγουμζνωσ αναφερκζντα πτυχία, με
μακροχρόνια εργαςία ςε ερευνθτικό κζντρο του εξωτερικοφ ςυναφζσ με τθν Ψυχιατρικι και
δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με impact factor
γ) Νζοι επιςτιμονεσ με διαρκι, τουλάχιςτον διετι, δραςτθριότθτα ςτο δθμόςιο που
ςυνεχίηεται μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, με
πτυχίο παρόμοιο ι και διαφορετικό από αυτά που αφοροφν τισ προθγοφμενεσ κατθγορίεσ
και εργάηονται ωσ ςτελζχθ ςε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν οργάνωςθ ψυχιατρικϊν
υπθρεςιϊν ι τθν πρόλθψθ ψυχικϊν διαταραχϊν
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Ανϊτεροσ αρικμόσ ςπουδαςτϊν τθσ πζμπτθσ κατθγορίασ: 6 άτομα
Η επιλογι όςον αφορά αυτι τθν κατθγορία κα γίνεται από τθν επιτροπι επιλογισ με βάςθ
τα ςτοιχεία του φακζλου των υποψθφίων.
Γενικά κριτήρια επιλογήσ (ιςχφουν για όλεσ τισ κατθγορίεσ)
α) Οι υποψιφιοι που πλθροφν τα ελάχιςτα κριτιρια επιλογισ καλοφνται ςε ςυνζντευξθ. Η
βακμολογία των ςυνεντευκτϊν, 1-4 μονάδεσ, κα προςτίκεται ςτισ υπόλοιπεσ μονάδεσ –
μόρια που ςυγκεντρϊνει ο υποψιφιοσ από τα ειδικά κριτιρια επιλογισ ανά κατθγορία (1 θ 5θ, βλζπε ανωτζρω) ςτθν οποία κατατάςςεται ο υποψιφιοσ. Επιςθμαίνεται ότι θ
βακμολογία τθσ ςυνζντευξθσ κα εξαρτθκεί από τθν ποιότθτα των προπτυχιακϊν και τυχόν
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, το επίπεδο γλωςςομάκειασ, τθν ποιότθτα τθσ εργαςιακισ
απαςχόλθςθσ κακϊσ και από τθν υποκειμενικι εκτίμθςθ των ςυνεντευκτϊν ωσ προσ το
κατά πόςο ο υποψιφιοσ κα μποροφςε να ωφελθκεί από τθν παρακολοφκθςθ του Π.Μ.Σ.
και να μεταδϊςει το όφελοσ αυτό ςτο κοινωνικό ςφνολο
β) Όλοι οι υποψιφιοι (με εξαίρεςθ αυτοφσ τθσ κατθγορίασ 5α) πρζπει απαραιτιτωσ να
ζχουν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. Οι υποψιφιοι οι οποίοι για κάποιο
λόγο δεν ζχουν πιςτοποίθςθ κα πρζπει να κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι γνωρίηουν
ικανοποιθτικά τθν Αγγλικι. Ο ζλεγχοσ κα γίνει κατά τθ ςυνζντευξθ ι/και με όποιο άλλο
τρόπο κρίνει θ επιτροπι επιλογισ.
γ) Όλοι οι υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίηουν δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
Δικαιολογητικά υποβολήσ
Όςοι επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ επιλογισ καλοφνται να υποβάλουν
φάκελο υποψθφιότθτασ με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1.

Αίτθςθ ςυμμετοχισ

2.

Σφντομο (μζχρι 1½ δακτυλογραφημζνη σελίδα) βιογραφικό σημείωμα όπου κα
φαίνονται οι ςπουδζσ, θ επιςτθμονικι, ερευνθτικι και επαγγελματικι εμπειρία

3.

Αντίγραφο πτυχίου, ςτο οποίο να αναγράφεται αρικμθτικά ο βακμόσ. Εφόςον το
πτυχίο ζχει αποκτθκεί ςε ομοταγζσ ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να ςυνοδεφεται
από επίςθμθ μετάφραςθ, ιςοτιμία και αντιςτοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ κακϊσ και
βεβαίωςθ από τον ΔΟΑΤΑΠ ςτθν οποία να αναφζρεται ο βακμόσ του πτυχίου.

4.

Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ

5.

Μία πρόςφατθ φωτογραφία
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6.

Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ι υπεφκυνθ διλωςθ ικανοποιθτικισ
γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ. Ο ζλεγχοσ κα γίνει κατά τθ ςυνζντευξθ ι/και με όποιο άλλο
τρόπο κρίνει θ επιτροπι επιλογισ. Αποδεικτικά γνϊςθσ άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ, πλθν τθσ
Αγγλικισ, είναι προαιρετικά

7.

Αντίτυπα εργαςιϊν, μόνο αν αυτζσ είναι δθμοςιευμζνεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά.
Από ςυμμετοχζσ, ανακοινϊςεισ ι ομιλίεσ ςε ςυνζδρια, βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ι μζροσ
των προγραμμάτων όπου αναφζρεται θ ςυμμετοχι του υποψιφιου

8.

Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ

9.

Δικαιολογθτικά ςχετικά με τα προθγουμζνωσ αναφερόμενα κριτιρια μοριοδότθςθσ

10. Αρικμθμζνο κατάλογο των δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται

Άρθρο 7
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ορίηονται για κάκε φοιτθτι/τρια ςε τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ανά κφκλο
ςπουδϊν. Καταβάλλονται ςε τζςςερισ (4) δόςεισ των επτακοςίων πενιντα (750) ευρϊ ςτθν
αρχι κάκε εξαμινου ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ χορθγιϊν προσ το Π.Μ.Σ. το ποςό αυτό
δφναται να μειωκεί μετά από απόφαςθ τθσ ΓΣΕΣ.

Άρθρο 8
Τποτροφίεσ ςτο Π.Μ..
Χορθγοφνται υποτροφίεσ ςτουσ φοιτθτζσ με τισ καλφτερεσ επιδόςεισ ςτα μακιματα και τισ
εργαςίεσ, που κα ζχουν επιτευχκεί εντόσ των τεκζντων κάκε φορά χρονικϊν περικωρίων.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 74/20/10 Δεκεμβρίου 2015 απόφαςθ τθσ Συγκλιτου
του Δ.Π.Θ., μποροφν να εγγράφονται, πζραν του προβλεπόμενου ποςοςτοφ ειςαγωγισ,
διοικθτικοί υπάλλθλοι του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ και να παρακολουκοφν το
Π.Μ.Σ. «Κοινωνικι Ψυχιατρικι», εφόςον αυτό είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τουσ, χωρίσ
τθν καταβολι διδάκτρων. Επίςθσ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 8 του Κανονιςμοφ
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Δ.Π.Θ.
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Άρθρο 9
Διάρκεια ςπουδϊν- Αναςτολή φοίτηςησ - Μαθήματα
Τα μακιματα διαρκοφν τζςςερα εξάμθνα. Οι μετζχοντεσ κα πρζπει: (α) να παρακολουκοφν
ανελλιπϊσ τα κεωρθτικά μακιματα που γίνονται ςτθν Αλεξανδροφπολθ, (β) να
πραγματοποιιςουν τθν Πρακτικι Άςκθςθ ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ που αςκοφν ζργο
Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ. Ο αςκοφμενοσ μπορεί φςτερα από ςυνεννόθςθ, ν’ αςκθκεί ςτον
τόπο κατοικίασ όπου ηει και εργάηεται, εφόςον υπάρχει θ κατάλλθλθ υπθρεςία, (γ) να
ςυμμετάςχουν επιτυχϊσ ςε εξετάςεισ επί τθσ διδαχκείςασ φλθσ, (δ) να ςυγγράψουν, κατά
τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ, τισ εργαςίεσ που κα τουσ ηθτθκοφν και κατά το τζλοσ τθσ
φοίτθςθσ, μεταπτυχιακι εργαςία.
Ο κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ παρακολουκεί υποχρεωτικά το ςφνολο των μακθμάτων
του εξαμινου. Απουςίεσ, ςε περιςςότερο από το 10% των μακθμάτων ςε κάκε εξάμθνο, κα
ςυνεπάγονται πρόςκετεσ μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ κάλυψισ τουσ από το ςπουδαςτι, ενϊ
απουςίεσ άνω του 30% κα μποροφν να αναπλθρωκοφν μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και
ζπειτα από τεκμθριωμζνθ απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ. Επιπλζον, ςε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ και κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ του Π.Μ.Σ. και τθσ ΓΣΕΣ
επιτρζπεται θ παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ςτον επόμενο κφκλο του
μεταπτυχιακοφ, πζραν του αρικμοφ των ειςακτζων, χωρίσ τθν καταβολι επιπλζον
διδάκτρων.
Ο φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ολοκλθρϊςει τισ μεταπτυχιακζσ του ςπουδζσ, κατ’
ανϊτατο όριο, ςτο διπλάςιο τθσ προβλεπόμενθσ διάρκειασ ςπουδϊν, δθλαδι εντόσ
τεςςάρων ετϊν. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ ανϊτατθ διάρκεια ςπουδϊν μπορεί να
επεκτακεί πζραν των 4 ετϊν και μζχρι επιπλζον δϊδεκα (12) μινεσ, ζπειτα από αίτθςθ του
φοιτθτι, με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Ε.
Η διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για τθν απονομι του ΜΔΕ απαιτείται θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ και επιτυχισ εξζταςθ
ςε όλα τα υποχρεωτικά μακιματα, όπωσ αυτά κατανζμονται ςτα τζςςερα εξάμθνα
ςπουδϊν (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) κακϊσ και θ ςυγγραφι των ανατικζμενων ενδιάμεςων εργαςιϊν.
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Η μεταπτυχιακι εργαςία αρχίηει να ςυντάςςεται ςτο Γ’ εξάμθνο ςπουδϊν και
ολοκλθρϊνεται ςτο τζλοσ του Δ’ εξαμινου.
Το ςφνολο των Πιςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του Μ.Δ.Ε.
ανζρχονται ςε 120.
Το πρόγραμμα των μακθμάτων διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Μαθήματα Αϋ εξαμήνου

ECTS - Πιςτωτικζσ

του Π.Μ.. «Κοινωνική Ψυχιατρική»

Μονάδεσ

Κλινικι Ψυχιατρικι Ι (με ζμφαςθ ςε κζματα Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ)

5

Κλινικι Παιδοψυχιατρικι Ι (με ζμφαςθ ςε κζματα Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ)

2

Ψυχιατρικι Επιδθμιολογία Ι

5

Ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ – Στατιςτικι Ι

3

Κοινωνιολογία και Ψυχιατρικι Ι

5

Πρακτικι άςκθςθ ςε υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ Ι

10

Σφνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων

30

Μαθήματα Βϋ εξαμήνου

ECTS - Πιςτωτικζσ

του Π.Μ.. «Κοινωνική Ψυχιατρική»

Μονάδεσ

Κλινικι Ψυχιατρικι ΙΙ (με ζμφαςθ ςε κζματα Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ)

5

Κλινικι Παιδοψυχιατρικι ΙΙ (με ζμφαςθ ςε κζματα Κοινωνικισ

2

Ψυχιατρικισ)
Ψυχιατρικι Επιδθμιολογία ΙΙ

5

Ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ – Στατιςτικι ΙΙ

3

Κοινωνιολογία και Ψυχιατρικι ΙΙ

5

Πρακτικι άςκθςθ ςε υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ ΙΙ

10

Σφνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων

30

Μαθήματα Γϋ εξαμήνου

ECTS - Πιςτωτικζσ

του Π.Μ.. «Κοινωνική Ψυχιατρική»

Μονάδεσ

Κοινοτικι Ψυχιατρικι Ι

5

Κοινοτικι Παιδοψυχιατρικι Ι

2
9

Ψυχιατρικζσ Θεραπείεσ Ι: βιολογικζσ, ψυχοδυναμικζσ, γνωςιακζσ-

3

ςυμπεριφορικζσ (με ζμφαςθ ςε κζματα Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ)
Επείγουςεσ ψυχιατρικζσ καταςτάςεισ

5

Ιατρικι Ψυχολογία

5

Πρακτικι άςκθςθ ςε υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ ΙΙΙ

5

Ζναρξθ εκπόνθςθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ

5

Σφνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων

30

Μαθήματα Δϋ εξαμήνου

ECTS - Πιςτωτικζσ

του Π.Μ.. «Κοινωνική Ψυχιατρική»

Μονάδεσ

Κοινοτικι Ψυχιατρικι II

5

Κοινοτικι Παιδοψυχιατρικι ΙI

2

Ψυχιατρικζσ Θεραπείεσ ΙΙ: βιολογικζσ, ψυχοδυναμικζσ, γνωςιακζσ-

3

ςυμπεριφορικζσ (με ζμφαςθ ςε κζματα Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ)
Δικαςτικι Ψυχιατρικι

5

Ψυχιατρικι Δεοντολογία

2

Μελλοντικζσ Προοπτικζσ ςτθν Ψυχιατρικι

3

Ολοκλιρωςθ εκπόνθςθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ

10

Σφνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων

30

ECTS: European Credit Transfer System

Άρθρο 11
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Πριν τθν ζναρξθ κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου κα γνωςτοποιείται ςτουσ φοιτθτζσ το
ςυγκεκριμζνο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του τρζχοντοσ εξαμινου ςτο οποίο

κα

περιλαμβάνονται οι θμζρεσ και ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων, οι θμερομθνίεσ άλλων
εκδθλϊςεων ι υποχρεϊςεων κακϊσ και το ςφνολο των διδαςκόντων που ςυμμετζχουν ςτο
Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 12
Εξετάςεισ-Σελική Βαθμολογία
Στο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου (Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δ’ Εξάμθνο), για κάκε μάκθμα του
εξαμινου, διενεργοφνται εξετάςεισ ςε θμερομθνία που ανακοινϊνεται εντόσ τθσ
εξεταςτικισ περιόδου του Δ.Π.Θ. Δεν υπάρχει προαπαίτθςθ για επιτυχι εξζταςθ κάποιων
μακθμάτων προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ φοίτθςθ ςε επόμενο εξάμθνο. Σε περίπτωςθ
αποτυχίασ ςε κάποιο μάκθμα, ο φοιτθτισ ςυμμετζχει ςε επαναλθπτικζσ εξετάςεισ, που
διενεργοφνται εντόσ των επόμενων εξεταςτικϊν περιόδων του Δ.Π.Θ.
Η βακμολογικι κλίμακα για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
ορίηεται από το μθδζν (0) ωσ το δζκα (10): άριςτα από οκτϊ και πενιντα (8,50) μζχρι δζκα
(10), λίαν καλϊσ από ζξι και πενιντα (6,50) ωσ και οκτϊ και ςαράντα εννζα (8,49), καλϊσ
από πζντε (5) ωσ και ζξι και ςαράντα εννζα (6,49).
Ο βακμόσ του Μ.Δ.Ε. προκφπτει ωσ εξισ: (α) 66,6% x (μζςοσ όροσ βακμολογίασ όλων των
εξαμθνιαίων κεωρθτικϊν μακθμάτων) ςυν (β) 33,3% x (βακμολογία τθσ διπλωματικισ
εργαςίασ). Για τουσ ειςαχκζντεσ κατά το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2013-14 κακϊσ επίςθσ και για
τουσ ειςαγόμενουσ ςε μεταγενζςτερουσ κφκλουσ ςπουδϊν του Π.Μ.Σ., θ τελικι βακμολογία
του Μ.Δ.Ε. κα υπολογίηεται, ωσ ακολοφκωσ: (α) 2/3 x *μζςοσ όροσ βακμολογίασ κάκε
εξαμθνιαίου μακιματοσ, (κεωρθτικά- πρακτικι άςκθςθ-ζναρξθ διπλωματικισ εργαςίασ 3ου
εξαμινου)+ ςυν (β) 1/3 x (τελικι βακμολογία μεταπτυχιακισ εργαςίασ).

Άρθρο 13
Εργαςίεσ
Κατά το πρϊτο εξάμθνο οι φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να υποβάλουν μία επιςτθμονικι
εργαςία ζκταςθσ τουλάχιςτον 2.500 λζξεων θ κακεμία. Αυτι κα πρζπει να αφορά ςφντομθ
αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν άρκρων ςε ζνα ηιτθμα που ςχετίηεται με τθν Κοινωνικι
Ψυχιατρικι, κατά προτίμθςθ ζνα ειδικό κζμα εντόσ του πλαιςίου τθσ διδακτζασ φλθσ.
Επίςθσ, οι ςπουδαςτζσ κατά τθν ζναρξθ του 2ου εξαμινου, κ’ αναλάβουν κακ’ ομάδεσ, να
πραγματοποιιςουν ερευνθτικι εργαςία, τθν οποία κα πρζπει να παραδϊςουν με το πζρασ
του 3ου εξαμινου.
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Κατά τθν ζναρξθ του τρίτου εξαμινου οι ςπουδαςτζσ κ’ αναλάβουν τισ μεταπτυχιακζσ
διπλωματικζσ τουσ εργαςίεσ. Μζχρι το τζλοσ του 3ου εξαμινου κα πρζπει να παραδοκεί θ
εργαςία ειςαγωγικι τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ. Η μεταπτυχιακι εργαςία είναι
προγραμματιςμζνο να ολοκλθρϊνεται με το πζρασ του 4ου εξαμινου.

Άρθρο 14
Μεταπτυχιακή Εργαςία
Η μεταπτυχιακι εργαςία ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με ευρεία περίλθψθ ςε
επίςθμθ γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αίτθςθσ του
ενδιαφερόμενου

μεταπτυχιακοφ

φοιτθτι

και

κετικισ

ειςιγθςθσ

τθσ

Τριμελοφσ

Συμβουλευτικισ Επιτροπισ, ςε άλλθ επίςθμθ γλϊςςα με αντίςτοιχθ ευρεία μετάφραςθ
ςτθν Ελλθνικι. Η μεταπτυχιακι εργαςία και θ περίλθψι τθσ κατατίκενται ςτθν Κεντρικι
Βιβλιοκικθ του Δ.Π.Θ. (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι), ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ και,
εφόςον το Τμιμα Ιατρικισ το επικυμεί, με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. κα διατθρείται αντίγραφό
τθσ ςε θλεκτρονικι μορφι ςε ειδικά διαμορφωμζνο θλεκτρονικό αρχείο.
Το κζμα κάκε μεταπτυχιακισ εργαςίασ κακϊσ και θ Τριμελισ Συμβουλευτικι Επιτροπι
παρακολοφκθςισ τθσ για κάκε φοιτθτι ορίηεται με απόφαςθ τθσ ΓΣΕΣ.
Η μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία βακμολογείται και από τα τρία μζλθ τθσ Τριμελοφσ
Συμβουλευτικισ Επιτροπισ. Αν οι βακμοί των τριϊν βακμολογθτριϊν/των ζχουν διαφορά
μζχρι και 2 (δφο) βακμολογικζσ μονάδεσ, τότε ο βακμόσ τθσ μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ
Εργαςίασ εξάγεται από το μζςο όρο των τριϊν βακμϊν. Αν ζχουν διαφορά μεγαλφτερθ από
δφο (2) βακμολογικζσ μονάδεσ τότε ορίηεται από το Τμιμα τζταρτο μζλοσ ςχετικισ
ειδικότθτασ για να τθ βακμολογιςει. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο τελικόσ βακμόσ τθσ
εξάγεται από το μζςο όρο των τεςςάρων (4) βακμϊν.
Μεταπτυχιακι Εργαςία που απορρίπτεται από τα τρία Μζλθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ
δεν είναι δυνατό να υποβλθκεί ξανά ςε διορκωμζνθ μορφι. Εξαιρζςεισ γίνονται μόνον
εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ και ζπειτα από ζγκριςθ τθσ Συντονιςτικισ
Επιτροπισ και απόφαςθ τθσ ΓΣΕΣ.
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Άρθρο 15
Πρακτική Άςκηςη
Κατά τα 1ο, 2ο και 3ο εξάμθνα ςπουδϊν, οι ςπουδαςτζσ οφείλουν να πραγματοποιιςουν
πρακτικι άςκθςθ ςε Μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν Κοινοτικισ Ψυχιατρικισ, που είτε
ανικουν ςτο Δθμόςιο είτε χρθματοδοτοφνται από αυτό. Η πρακτικι άςκθςθ κατά τα 1ο και
2ο εξάμθνα αντιςτοιχεί ςε 10 ECTS ανά εξάμθνο ενϊ κατά το 3ο εξάμθνο αυτι αντιςτοιχεί ςε
5 ECTS. Κάκε ECTS αντιςτοιχεί ςε 25-30 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ του φοιτθτι.
Για λόγουσ ιςοτιμίασ μεταξφ των ςπουδαςτϊν αλλά και διεφρυνςθσ των εκπαιδευτικϊν
εμπειριϊν του κάκε ςπουδαςτι, όςοι κατά τθν περίοδο του εξαμινου εργάηονται ςε
κάποια υπθρεςία ψυχικισ υγείασ (ψυχιατρικι ι παιδοψυχιατρικι) υποχρεοφνται ςε
πρακτικι άςκθςθ, επιπλζον τθσ εργαςίασ τουσ, μικρότερθσ διάρκειασ αυτισ των μθ
εργαηομζνων, ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τον/τθν Επιςτθμονικό/θ Υπεφκυνο και αναλόγωσ
του είδουσ και του φορζα εργαςίασ.
Ζνα μζροσ του χρόνου πρακτικισ άςκθςθσ μπορεί να καλυφκεί με ολιγοιμερεσ επιςκζψεισ
ςε μονάδεσ με ενδιαφζρουςεσ ψυχιατρικζσ δραςτθριότθτεσ ι ςε βραχυχρόνια
εκπαιδευτικά ςεμινάρια που παρζχουν γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ αξιοποιιςιμεσ ςτο πλαίςιο τθσ
Κοινωνικισ Ψυχιατρικισ, ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τον/τθν Επιςτθμονικό/θ Υπεφκυνο.
Μετά το πζρασ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, κάκε εξαμινου α) ο κάκε φοιτθτισ αξιολογείται για
τθν επίδοςθ του, από τον αρμόδιο για τθν πρακτικι του άςκθςθ, ςτο χϊρο εργαςίασ και β)
ο κάκε φοιτθτισ κατακζτει ζκκεςθ πεπραγμζνων του κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ
άςκθςθσ. Η τελικι αξιολόγθςθ του φοιτθτι για τθν πρακτικι του άςκθςθ γίνεται από τον
Επιςτθμονικό/θ Υπεφκυνο με βάςθ τα ανωτζρω (α) και (β).

Άρθρο 16
Διεξαγωγή Εκπαιδευτικοφ Ζργου – Καθήκοντα Διδαςκόντων
Για τθν παρουςίαςθ των διαλζξεων ορίηονται ωσ διδάςκοντεσ μζλθ ΔΕΠ ι κάτοχοι
διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτο αντίςτοιχο αντικείμενο (ειδικοί επιςτιμονεσ κλπ.)
Για τθν παρουςίαςθ των διαλζξεων ειδικϊν κεμάτων μποροφν να προςκαλοφνται
επιςτιμονεσ ι ςτελζχθ αναγνωριςμζνου κφρουσ, οι οποίοι διακζτουν εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ ι αυξθμζνθ εμπειρία ςτο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
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Οι διδάςκοντεσ του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμζνοι:
1. Να τθροφν πιςτά και επακριβϊσ το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόςεων του
μακιματοσ.
2. Να ελζγχουν αν οι φοιτθτζσ που είναι παρόντεσ και μόνο αυτοί ζχουν υπογράψει ςτο
παρουςιολόγιο.
3. Να κακορίηουν το περιεχόμενο του μεταπτυχιακοφ μακιματοσ με τρόπο, που αυτό να
είναι ζγκυρο και ςφμφωνο με τισ τρζχουςεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ.
4. Να φροντίηουν για τθ ςυςχζτιςθ του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν υψθλοφ
επιπζδου πρακτικι, όπωσ αυτι εφαρμόηεται ςε ςφγχρονεσ μονάδεσ παροχισ κοινοτικϊν
υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ (ψυχιατρικζσ ι παιδοψυχιατρικζσ). Η προςπάκεια αυτι
ενιςχφεται με τθ χριςθ μελζτθσ περιπτϊςεων, με αξιοποίθςθ προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν
αναγνωριςμζνων για τθν πείρα και ειδικζσ γνϊςεισ τουσ ι με ςυνδυαςμό των δφο.
5. Οι Τριμελείσ Συμβουλευτικζσ Επιτροπζσ των μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν
υποχρεοφνται να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το ζντυπο βακμολογίασ κάκε
εργαςίασ.

Άρθρο 17
Τποχρεϊςεισ φοιτητϊν
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που γίνονται δεκτοί ςτο Π.Μ.Σ. ζχουν τθν υποχρζωςθ:
1. Να παρακολουκοφν ανελλιπϊσ τα μακιματα του ιςχφοντοσ προγράμματοσ ςπουδϊν και
να υπογράφουν ςτα παρουςιολόγια.
2. Να υποβάλουν μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ.
3. Να προςζρχονται ςτισ προβλεπόμενεσ εξετάςεισ.
4. Να υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία, πριν από τθν αξιολόγθςθ τθσ μεταπτυχιακισ τουσ
εργαςίασ, υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ μεταπτυχιακι διπλωματικι τουσ εργαςία δεν είναι
προϊόν λογοκλοπισ, οφτε ςτο ςφνολο οφτε ςε επιμζρουσ τμιματα τθσ.
6. Να καταβάλουν τα δίδακτρα ςτισ θμερομθνίεσ που ορίηονται από τθ Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. Να ζχουν εξοφλιςει όλεσ τισ οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κακϊσ και να μθν ζχουν
όποια άλλθ υποχρζωςθ προσ το Δ.Π.Θ. πριν από τθν ορκωμοςία, διαφορετικά δεν κα ζχουν
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δικαίωμα να ορκιςτοφν και να παραλάβουν οφτε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ οφτε
βεβαίωςθ περαίωςθσ ςπουδϊν.
7. Να ςζβονται και να τθροφν τισ αποφάςεισ των οργάνων του Π.Μ.Σ., του Τμιματοσ
Ιατρικισ και του Δθμοκριτείου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ κακϊσ και τθν ακαδθμαϊκι
δεοντολογία.

Άρθρο 18
Διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ - Κόςτοσ λειτουργίασ
Κατά τθν διάρκεια των διαλζξεων, μακθμάτων και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ οι μεταπτυχιακοί
φοιτθτζσ κα αξιολογοφν τουσ διδάςκοντεσ και τα μακιματα με τθ ςυμπλιρωςθ ειδικϊν
εντφπων. Οι ςπουδαςτζσ ενκαρρφνονται να υποβάλουν προσ τθ Συντονιςτικι Επιτροπι
κάκε πρόταςθ ι κρίςθ που μπορεί να οδθγιςει ςτθ βελτίωςθ του Π.Μ.Σ. Επιπλζον,
περιοδικόσ ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου κα γίνεται από τα ςυλλογικά
όργανα του Τμιματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ι από ειδικό φορζα αξιολόγθςθσ.

Άρθρο 19
Σρόποσ Διαχείριςήσ εςόδων
Η διαχείριςθ των εςόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων
Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) και κατανζμονται ωσ εξισ:
α) 65% για λειτουργικά ζξοδα του προγράμματοσ και για αμοιβζσ - αποηθμιϊςεισ του
διδακτικοφ, τεχνικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ για εργαςία που υπερβαίνει τισ κατά
νόμο υποχρεϊςεισ τουσ, κακϊσ και για τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν ςε μεταπτυχιακοφσ
φοιτθτζσ μετά από πρόταςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.
β) 25% για κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων του ιδρφματοσ που αφοροφν το Π.Μ.Σ. και
γ) 10% κρατιςεισ υπζρ του Ε.Λ.Κ.Ε.
Η ανωτζρω κατανομι δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ χορθγίασ ι δωρεάσ για ςυγκεκριμζνο
ςκοπό, κακϊσ και για κρατικζσ επιχορθγιςεισ, οι οποίεσ κατανζμονται ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ.
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Άρθρο 20
Μεταβατικζσ Διατάξεισ
Όςα κζματα δε ρυκμίηονται ςτθν παροφςα απόφαςθ κα ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Δ.Π.Θ. κακϊσ και από τα αρμόδια όργανα ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία.
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