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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 40/57/24 Απριλίου 2018
Έγκριση του κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη - Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/τ.Β΄/
08.02.2017).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017), η οποία τροποποιήθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
02-03-2018) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του
ν. 4485/ 2017 (ΦΕΚ 114//τ.Α΄/04.08.2017), σύμφωνα με
τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, …
να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς
του άρθρου 45».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής στην αριθμ. 7/27.03.2018 συνεδρίαση της και το
απόσπασμα πρακτικού αυτής.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση
(39/57/24.04.2018) με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» του Τμήματος
Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την με αριθμ. 4/8/19.04.2018 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΓΓΕΙΑΚΑ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν:
α) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές
πρώτου κύκλου,
β) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι.
ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του ν. 4310/2014
(Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από τα
συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο και
γ) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε
συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της
αλλοδαπής.
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Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται μέσα
στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής
του. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα Τμήματά του ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση και προαγωγή της
επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών,
ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών αναγκών.
Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν
και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και συμβάλλουν στην
ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του
εν λόγω Π.Μ.Σ.
Ο παρών κανονισμός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και
κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι τα Αγγειακά
Εγκεφαλικά Επεισόδια και η ολιστική τους διαχείριση.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία,
πρακτική άσκηση και εκπαίδευση στο θέμα των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Α.Ε.Ε.). Σκοποί του
προγράμματος είναι (α) Η κατάρτιση-εξειδίκευση στην
αιτιολογία, κλινική εικόνα, εργαστηριακή διερεύνηση,
αντιμετώπιση, πρόληψη και αποκατάσταση των ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
(β) Η παροχή εφοδίων στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές ώστε να εξοικειωθούν στη διαχείριση
των ασθενών με ΑΕΕ από την οξεία φάση έως την χρόνια
διαδικασία της αποκατάστασης
(γ) Η συμβολή στη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στην ολιστική διαχείριση των ΑΕΕ με
τις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε
επίπεδο οικογένειας αλλά και του συστήματος υγείας.
Άρθρο 4
‘Όργανα του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού,
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.,
και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32
του ν. 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με το άρθρο 32,
β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
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δ) συγκροτεί 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 αρμοδιότητα που προβλέπεται
από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι
οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία,
κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συντάσσεται απολογισμός του Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για
την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του Π.Μ.Σ.
4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου
και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην
παράγραφο 5 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επιτροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς
το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπιστώνει αλληλοεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων
που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιολογημένη απόφασή της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη
τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών,
υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγησή του. Αν, μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για
δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να
υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο.
5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή 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, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ
του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 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.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ..
Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο
ανήκει το Π.Μ.Σ.

Τεύχος Β’ 3433/17.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) ανά έτος.
Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 1.0
(εισακτέοι/διδάσκοντες προγράμματος ενώ ο μέγιστος
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος
σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/
τριών του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. είναι 0,506
(522/1031) και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων
του Τμήματος είναι 4,42 (522/118) (άρθρο 45 παρ. 1β
του ν. 4485/2017).
Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί με ποσόστωση που καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης και Θετικών
επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ νοσηλευτικής,
φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και
κοινωνικής εργασίας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας
κατ΄ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το
έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.
Άρθρο 8
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική. Διαλέξεις ομιλητών από το εξωτερικό όπως και
προγράμματα στο πλαίσιο του ΠΜΣ με συνεργασίες με
Τμήματα του εξωτερικού δίνονται στην αγγλική γλώσσα.
Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να υποβληθεί και σε
άλλη επίσημη γλώσσα με ελληνική περίληψη μετά έγκριση της Σ.Ε.
Άρθρο 9
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
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Άρθρο 10
Πιστωτικές μονάδες
Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συνολικά 120.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028.
Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 3.600 ευρώ (900/εξάμηνο).
Άρθρο 13
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής Εισακτέων
i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία
για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής,
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Σε περίπτωση που ο τρόπος εισαγωγής προϋποθέτει
γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καθορίζεται η διαδικασία,
ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.
iii. Κριτήρια επιλογής:
Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι κατά την ημερομηνία που θα προσδιορισθεί να δώσουν συνέντευξη στην
επιτροπή επιλογής.
Τα κριτήρια επιλογής εφαρμόζονται ανά κατηγορία
υποψηφίων (οι κατηγορίες περιγράφονται παρακάτω)
Α. Βαθμός πτυχίου (x1 αντιστοιχία σε μόρια βαθμολόγησης)
Β. Ενεργός Εργασία σε τομέα σχετικό με το θέμα του
ΠΜΣ (0-2 Μονάδες)
Γ. Συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνές ιατρικό περιοδικό με συντελεστή απήχησης (0-3 Μονάδες)
Ε. Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Συνέδρια σε συναφές
θέμα (0-1 μονάδες)
ΣΤ. Εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με
το θέμα ή με υποστήριξη σε Νευρολογικά Νοσήματα
(+1 Μονάδα)
Ζ. Βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη (0-6 Μονάδες) - επισημαίνεται ότι η βαθμολογία της συνέντευξης
θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των προπτυχιακών και
τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο γλωσσομά-

43148

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

θειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς
και από την υποκειμενική εκτίμηση των συνεντευκτών
ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος θα μπορούσε να
ωφεληθεί από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού.
Α. κατηγορία: Ιατροί ειδικοί, ειδικευόμενοι σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα ΑΕΕ καθώς και απόφοιτοι
ιατρικής που έχουν καταθέσει αίτηση για έναρξη σχετικής ειδικότητας. Ανώτατος αριθμός ατόμων που θα
επιλεγούν : 20 άτομα*.
Β. κατηγορία: Ιατροί ειδικοί, ειδικευόμενοι σε οποιαδήποτε ιατρική ειδικότητα καθώς και απόφοιτοι ιατρικής χωρίς ειδικότητα. Ανώτατος αριθμός ατόμων που
θα επιλεγούν : 8 άτομα*.
Γ. κατηγορία: Απόφοιτοι ΑΕΙ τμημάτων Νοσηλευτικής,
Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής που εργάζονται ή σχετίζονται κλινικά,
ερευνητικά ή διδακτικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ .
Ανώτατος αριθμός ατόμων που θα επιλεγούν : 6 άτομα*.
Δ. κατηγορία : Απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ νοσηλευτικής
φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και
κοινωνικής εργασίας. Ανώτατος αριθμός ατόμων που
θα επιλεγούν : 6 άτομα*.
*Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων ανά κατηγορία ο αριθμός των ατόμων μπορεί να μεταβληθεί
ανάλογα της αντιστοιχίας ζήτηση και προβλεπόμενων
θέσεων στις άλλες κατηγορίες και σύμφωνα με την κρίση
της επιτροπής.
Δικαιολογητικά υποβολής:
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της
επιλογής καλούνται να
υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με
τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
4. Μία πρόσφατη φωτογραφία
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την προφορική εξέταση). Αποδεικτικό
άλλης γλώσσας προαιρετικά
6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική
εμπειρία
7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε
περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
8. Συστατική (ές) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
9. Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.
iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη
κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
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β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα
ελάχιστα τυπικά κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί
τέτοια από την Ε.Δ.Ε.
γ) Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) όσους
υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη
πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής
Επιλογής.
δ) Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.
στ) Σε περίπτωση ισοβαθμησάντων στην τελευταία
θέση προτείνεται (1) εισαγωγή όλων των ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων, (2) αν υπάρχουν περισσότεροι
υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για
την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός
του διπλώματος ή του πτυχίου, αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους
κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση των συγγενών μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ. ή άλλων επιμέρους
κριτηρίων επιλογής.
ζ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Άρθρο 14
Διάρκεια Σπουδών
1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο σε (4) τέσσερα
εξάμηνα. στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την
τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής
εργασίας. Ο χρόνος που αφορά την διπλωματική εργασία, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις μήνες.
Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την
ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να
ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο
διπλάσιο της προβλεπόμενης στο ανωτέρω Π.Μ.Σ. δηλ.
συνολικά εντός 4 ετών, εκτός σοβαρών εξαιρέσεων πχ
ασθένεια ή άλλοι σοβαροί λόγοι που μετά από αίτηση
εξετάζονται και επιτρέπεται ανάλογη επιμήκυνση των
σπουδών.
2. Μερική φοίτηση
Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για
εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες με ωράριο εργασίας
άνω των 20 ωρών βδομαδιαίως, η διάρκεια της οποίας
δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής
φοίτησης.
Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του
προγράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες
εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις πχ ασθένεια, φόρτος
εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, κ.λπ.
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3. Αναστολή φοίτησης. Αίτηση αναστολής φοίτησης
γίνεται δεκτή μόνο για σοβαρό προσωπικό πρόβλημα
με σχετική κατάθεση αποδεικτικών. Η αναστολή μπορεί
να διαρκέσει μέχρι έναν κύκλο του ΠΜΣ. Σε κάθε άλλη
περίπτωση ακολουθεί διακοπή φοίτησης.
Άρθρο 15
Όροι φοίτησης
Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται,
ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 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.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και
συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους
προβλεπόμενους όρους και τις προϋποθέσεις.
Μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια των
εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εγγραφή αρχίζουν οι εγγραφές των εισαγομένων
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, πρέπει να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και να αποδέχεται τους
κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση
και διατήρηση της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.
Άρθρο 16
Πρόγραμμα Σπουδών – Έλεγχος Γνώσεων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά κατανέμονται στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄). Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα. Για
κάθε μάθημα προβλέπονται διδακτικές ώρες. Αριθμός
διδακτικών ωρών μπορεί να πραγματοποιείται διαδικτυακά. Σε αριθμό μαθημάτων προβλέπεται άσκηση σε εργαστήριο ή πρακτική εκπαίδευση (οι ώρες αθροίζονται
στις διδακτικές ώρες). Η εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας ανατίθεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου. Το πρόγραμμα
σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Συνολικός
ECTS
Διδακτικές φόρτος
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πιστωτικές
ώρες
εργασίας
Μονάδες
φοιτητή
A01. Στοιχεία Ανατομίας
14
150
6
και Παθοφυσιολογίας
A02. Αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια-ορολογία12
100
4
κλινική εικόνα

A03. Επιδημιολογία
ισχαιμικών ΑΕΕ
A04. Επιδημιολογία
αιμορραγικών ΑΕΕ
A05. Ερευνητικός ΣχεδιασμόςΣτατιστική-I
A06. Αιτιολογική ταξινόμηση
ισχαιμικών ΑΕΕ
A07. Διαφορική διάγνωση και
εργαστηριακή διερεύνηση
ισχαιμικών ΑΕΕ - γενικά
Α08. Αιτιολογική ταξινόμηση
αιμορραγικών ΑΕΕ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
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4

50

2

4

50

2

12

100

4

12

100

4

10

100

4

10

100

4
30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Β01. Παθολογία
εγκεφαλικών αρτηριών
B02. Νευροαπεικόνιση ΑΕΕ
B03. Νευρουπερηχογραφία
B04. Ερευνητικός ΣχεδιασμόςΣτατιστική ΙΙ
Β05. Αγγειακοί παράγοντες
κινδύνου για ΑΕΕ – κλίμακες
εκτίμησης κινδύνου
Β06. Υπαραχνοειδής αιμορραγία
Β07. Θρομβώσεις φλεβωδών
κόλπων και φλεβικού συστήματος
Β08. Επιπλοκές ισχαιμικού ΑΕΕ
Β09. Επιληψία και ΑΕΕ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

Συνολικός
ECTS
Διδακτικές φόρτος
Πιστωτικές
ώρες
εργασίας
Μονάδες
φοιτητή
10

100

4

12
12

100
100

4
4

14

100

4

12

100

4

4

50

2

4

50

2

5
5

100
50

4
2
30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γ01. Κλίμακες εκτίμησης
και αλγόριθμοι
Γ02. Οργάνωση συστήματος
υγείας για την αντιμετώπιση ΑΕΕ
Γ03. Αντιμετώπιση ισχαιμικού ΑΕΕ
Γ04. Αντιμετώπιση
αιμορραγικού ΑΕΕ
Γ05. Νευροεντατική στα ΑΕΕ
Γ06. Οροί, διαλύματα και
φαρμακευτικές χορηγήσεις
Γ07. Διαχείριση ασθενή
τελικού σταδίου
Γ08. Ύπνος και ΑΕΕ

Συνολικός
ECTS
Διδακτικές φόρτος
Πιστωτικές
ώρες
εργασίας
Μονάδες
φοιτητή
10

50

2

8

50

2

15

150

6

12

150

6

4

50

2

5

50

2

2

50

2

5

50

2
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Γ09. Αποκατάσταση στα ΑΕΕ κίνηση και λόγος
Γ10. Ψυχιατρικές
παρεμβάσεις - υποστήριξη
Γ11.Οικονομία της Υγείας και ΑΕΕ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

6

50

2

6

50

2

3

50

2
30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συνολικός
ECTS
Διδακτικές φόρτος
Πιστωτικές
ώρες
εργασίας
Μονάδες
φοιτητή
4
25
1
6
25
1

Δ01. Έρευνα και μέλλον στα ΑΕΕ
Δ02. Κοινωνικό κόστος των ΑΕΕ
Δ03. Οργάνωση Συστήματος
10
100
Υγείας ΙΙ
Δ06. Εργαστήριο Εφαρμογής των
γνώσεων του ΜΠΔ σε εικονικά
15
150
κλινικά περιστατικά
Ολοκλήρωση εκπόνησης
25
450
μεταπτυχιακής εργασίας
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
ΕCTS: European Credit Transfer System

4
6
18
30

Περιγραφή μαθημάτων
A01. Στοιχεία Ανατομίας και Παθοφυσιολογίας
Σκοπός του μαθήματος είναι η βασική γνώση στοιχείων ανατομίας (εγκέφαλος και εγκεφαλικά αγγεία) και της
παθοφυσιολογίας. Περιλαμβάνει εργαστηριακή άσκηση στην ανατομία του εγκεφάλου καθώς και μαθήματα
ανατομίας μέσω νευροαπεικόνισης και βιντεο. Παρουσιάζονται στοιχεία παθοφυσιολογίας που αφορούν τους
διαφορετικούς τύπους των ΑΕΕ.
A02. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια-ορολογία-κλινική
εικόνα
Σκοπός είναι η παρουσίαση της σύγχρονης ορολογίας που χρησιμοποιείται στα ΑΕΕ, Παρέχεται η σχετική
τελευταία βιβλιογραφία. Περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα που αφορούν τις διαφορετικές κλινικές εικόνες
παρουσίασης των ΑΕΕ ανάλογα με την περιοχή βλάβης.
A03. Επιδημιολογία ισχαιμικών ΑΕΕ.
Σκοπός είναι η παρουσίαση της μεθόδου των επιδημιολογικών μελετών και παράλληλα γίνεται ανασκόπηση των τελευταίων επιδημιολογικών δεδομένων που
αφορούν το ισχαιμικό ΑΕΕ διεθνώς. Παρουσιάζονται τα
δεδομένα στον Ελληνικό χώρο, τρόπος συλλογής και η
ανάλυση τους.
A04. Επιδημιολογία αιμορραγικών ΑΕΕ
Σκοπός είναι η παρουσίαση της μεθόδου των επιδημιολογικών μελετών και των τελευταίων επιδημιολογικών
δεδομένων που αφορούν το ισχαιμικό ΑΕΕ διεθνώς και
στην Ελλάδα.
A05. Ερευνητικός Σχεδιασμός-Στατιστική-I
Σκοπός είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ιατρική στατιστική και μεθοδολογία με στόχο
μετά σειρά μαθημάτων και εργαστηριακής εκπαίδευσης
σε ατομικό Η/Υ οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να
διαβάζουν με επάρκεια τις στατιστικές αναλύσεις που
περιλαμβάνονται σε σχετικές δημοσιεύσεις αλλά ταυτό-
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χρονα να μπορούν μόνοι τους να φέρουν σε πέρας την
στατιστική επεξεργασία της ατομικής τους διπλωματικής
μεταπτυχιακής εργασίας. Περιλαμβάνονται μαθήματα
όπως ο ρόλος της στατιστικής στη διάγνωση, συγχυτικοί
παράγοντες, βασικές αρχές δειγματοληψίας.
A06. Αιτιολογική ταξινόμηση ισχαιμικών ΑΕΕ
Σκοπός είναι η παρουσίαση των αιτίων των ΑΕΕ και η
ανάπτυξη διαγνωστικού αλγόριθμου σκέψης στην διερεύνηση της αιτίας των ισχαιμικών ΑΕΕ. Περιλαμβάνονται παρουσιάσεις από ιατρούς σχεδόν του συνόλου των
εμπλεκομένων ειδικοτήτων στην αιτιολογία του ΑΕΕ με
στόχο μια συνολική κατανόηση του εύρους και πιθανής
αλληλεπίδρασης αιτίων και αποτελέσματος.
A07. Διαφορική διάγνωση κ εργαστηριακή διερεύνηση ισχαιμικών ΑΕΕ - γενικά
Σκοπός είναι η παρουσίαση του συνόλου των εργαστηριακών εξετάσεων, ο τρόπος χρήσης τους στην διαχείριση του ασθενή με ΑΕΕ και η συζήτηση όλων των
διαφοροδιαγνωστικών καταστάσεων. Παρουσιάζονται
οι μέθοδοι διερεύνησης και διαγνωστικός αλγόριθμος
διαχείρισης.
Α08. Αιτιολογική ταξινόμηση αιμορραγικών ΑΕΕ
Σκοπός είναι η παρουσίαση των αιτίων των ΑΕΕ και η
ανάπτυξη διαγνωστικού αλγόριθμου σκέψης στην διερεύνηση της αιτίας των αιμορραγικών ΑΕΕ.
Παθολογία εγκεφαλικών αρτηριών
Β01. Σκοπός είναι μετά σειρά μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν οικειότητα με την παθολογία των
εγκεφαλικών αρτηριών κατανοώντας ιδιαιτερότητες της
ανατομίας και των παθολογικών καταστάσεων των εγκεφαλικών αγγείων από την αθηρωμάτωση έως την ανάπτυξη των αγγειακών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων.
Γίνεται εποπτική παρουσίαση.
B02. Νευροαπεικόνιση ΑΕΕ
Σκοπός είναι η εκπαίδευση στις νευροαπεικονιστικές
μεθόδους, η αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών, η διάκριση της αναγκαιότητας τους κάθε τύπου
ανάλογα με την υπο διερεύνηση αγγειακή εγκεφαλική
νόσο. Καθώς η νευροαπεικόνιση είναι εξαιρετικά σημαντική στην λήψη αποφάσεων παρουσιάζονται εκπαιδευτικά περιστατικά και εικόνες. Περιλαμβάνει πρακτική με
μαθήματα στα τμήματα του Εργαστηρίου Ακτινολογίας
(Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος) καθώς και στο
Τμήμα Νευροεπεμβατικής Ακτινολογίας.
B03. Νευρουπερηχογραφία
Σκοπός είναι η εκπαίδευση στις βασικές αρχές της
Νευρουπερηχογραφίας. Εκτός από κλινική θεωρία περιλαμβάνει παρουσιάσεις περιστατικών, βιντεο, ειδικών
εφαρμογών αλλά και πρακτική εκπαίδευση στο εργαστήριο Νευρουπερηχογραφίας της Πανεπιστημιακής
Νευρολογικής Κλινικής που αφορά την εξέταση των
εγκεφαλικών αρτηριών εξωκράνια και ενδοκράνια. Οι
εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να δουν την πραγματοποίηση εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο αλλά και
να εκπαιδευτούν οι ίδιοι στην ανίχνευση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας.
B04. Ερευνητικός Σχεδιασμός-Στατιστική ΙΙ
Σκοπός είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ιατρική στατιστική και μεθοδολογία με στόχο
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μετά σειρά μαθημάτων και εργαστηριακής εκπαίδευσης
σε ατομικό Η/Υ οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να
διαβάζουν με επάρκεια τις στατιστικές αναλύσεις που
περιλαμβάνονται σε σχετικές δημοσιεύσεις αλλά ταυτόχρονα να μπορούν μόνοι τους να φέρουν σε πέρας την
στατιστική επεξεργασία της ατομικής τους διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Περιλαμβάνει μαθήματα
όπως Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων: Βασικές αρχές,
Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων,
Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων,
Στατιστική συσχέτιση και εξάρτηση καθώς και άσκηση
στο Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής με ανάλυση ιατρικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων
Β05. Αγγειακοί παράγοντες κινδύνου για ΑΕΕ – κλίμακες εκτίμησης κινδύνου.
Σκοπός είναι η παρουσίαση των αγγειακών παραγόντων κινδύνων καθώς και κλιμάκων εκτίμησης του κινδύνου για την πρωτοπαθή και δευτεροπαθή πρόληψη σύμφωνα με την πιο συγχρονη βιβλιογραφία με ιδιαίτερη
έμφαση στου τροποιήσιμους παράγοντες. Παρουσιάζεται η χρήση σχετικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται
από υπολογιστές ή εξυπνα κινητά τηλέφωνα.
Β06. Υπαραχνοειδής αιμορραγία
Σκοπός είναι η εκπαίδευση στην κλινική εικόνα, αίτια
και τρόπους αντιμετώπισης της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η διαχείριση του
ασθενή στην οξεία φάση, η νευροχειρουργική και νευροεπεμβατική προσέγγιση.
Β07. Θρομβώσεις φλεβωδών κόλπων και φλεβικού
συστήματος
Σκοπός είναι η παρουσίαση της κλινικής και απεικονιστικής εικόνας των φλεβικών εμφράκτων και θρομβώσεων ως σπανιότερο αίτιο ΑΕΕ, η διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Β08. Επιπλοκές ισχαιμικού ΑΕΕ
Σκοπός είναι η παρουσίαση του πλήρους φάσματος
των επιπλοκών του ΑΕΕ στην οξεία αλλά και την χρόνια
φάση. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στην έγκαιρη αναγνώριση
της επιπλοκής και της θεραπευτικής της αντιμετώπισης
Β09. Επιληψία και ΑΕΕ
Σκοπός είναι η σφαιρική γνώση του θέματος των επιληπτικών κρίσεων σε ΑΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση στην
αντιμετώπιση στην οξεία φάση ανάλογα με τον τύπο
του ΑΕΕ αλλά και η χρόνια διαχείριση.
Γ01. Κλίμακες εκτίμησης και αλγόριθμοι
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση κλιμάκων εκτίμησης του ΑΕΕ όσον αφορά την κλινική εικόνα,
βαρύτητα, λειτουργικότητα. Οι κλίμακες έχουν σήμερα
σημαντική αξία στην εκτίμηση (όπως η NIHSS) αλλά και
την διαχείριση των περιστατικών (όπως η Rankin). Περιλαμβάνεται πρακτική χρήση με παραδείγματα.
Γ02. Οργάνωση συστήματος υγείας για την αντιμετώπιση ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της οργάνωσης και των διεθνών συστημάτων όπως έχουν σχεδιασθεί για την σύγχρονη αντιμετώπιση των ΑΕΕ. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης
για την ταχεία αντιμετώπιση στην οξεία φάση και τον
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σχεδιασμό συστημάτων βαση του αλγορίθμου - αλυσίδας επιβίωσης για τους ασθενείς με ΑΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ιδιαίτερο ρόλο κάθε εμπλεκόμενου,
από το προσωπικο του ΕΚΑΒ μέχρι την νοσηλευτική και
ιατρική υποστήριξη στο Κεντρο Υγείας, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, την Μονάδα Αγγειακών, την Κλινική.
Γ03. Αντιμετώπιση ισχαιμικού ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων της βιβλιογραφίας στην αντιμετώπιση
του ισχαιμικού ΑΕΕ, σε όλες τις φάσεις, υπεροξεία, οξεία,
νοσηλεία, χρόνια και αποκατάσταση. Συζητούνται όλες
οι σύγχρονες μέθοδοι και φαρμακευτικές αγωγές από
την πρωτογενή πρόληψη έως την θεραπεία. Περιλαμβάνει άσκηση σε εικονικά αι σε πραγματικά περιστατικά
(ανάλογα με τις συνθήκες), εθελοντικά στο πλαίσιο του
μαθήματος, με παρακολούθηση τόσο της διαχείρισης
όπως και θεραπευτικών δράσεων όπως θρομβόλυση,
θρομβεκτομή. Παρουσιάζεται ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτικού
προσωπικού, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.
Γ04. Αντιμετώπιση αιμορραγικού ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων της βιβλιογραφίας στην αντιμετώπιση
του αιμορραγικού ΑΕΕ, σε όλες τις φάσεις, υπεροξεία,
οξεία, νοσηλεία, χρόνια και αποκατάσταση. Περιλαμβάνει άσκηση σε εικονικά αι σε πραγματικά περιστατικά (ανάλογα με τις συνθήκες), εθελοντικά στο πλαίσιο
του μαθήματος, με παρακολούθηση της διαχείρισης και
αντιμετώπισης. Παρουσιάζεται ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτικού
προσωπικού, φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών
Γ05. Νευροεντατική στα ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της νευροεντατικολογίας ως ειδικό τμήμα της εντατικολογίας, η έμφαση στον νευρολογικό και νευροχειρουργικό ασθενή,
και η ειδική διαχείριση των περιστατικών στο περιβάλλον της Μονάδας. Παρουσιάζεται ο τρόπος υποστήριξης,
μέθοδοι, μηχανήματα και τύποι οργάνωσης Μονάδων
Νευροεντατικής παρακολούθησης και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ιατρικής φροντίδας, νοσηλευτικής υποστήριξης
και του προσωπικού αποκατάστασης.
Γ06. Οροί, διαλύματα και φαρμακευτικές χορηγήσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών
στοιχείων φαρμακολογίας, η σχετική ορολογία για την
καλύτερη κατανόηση της χρήσης των φαρμάκων και η
ειδικότερη παρουσίαση φαρμάκων που αφορούν τους
ασθενείς με ΑΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση σε αλληλεπιδράσεις και αντενδείξεις. Αναφέρονται νεότερα δεδομένα
που αφορούν αντίσταση σε φάρμακα, χορήγηση υγρών
και διαλυμάτων στην οξεία φάση. Αναφέρονται βασικά
στοιχεία της φαρμακογονιδιωματικής.
Γ07. Διαχείριση ασθενή τελικού σταδίου
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με έννοιες όπως ασθενής τελικού σταδίου αλλά και ευρύτερα
η παρουσίαση των διεθνών οδηγιών που αφορούν την
καλύτερη δυνατή προσέγγιση του ασθενή με σοβαρό
πρόβλημα υγείας, όπως μετά ένα σοβαρό ΑΕΕ.
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Γ08. Ύπνος και ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν τις συσχετίσεις του ύπνου και των
διαταραχών του με τα ΑΕΕ.
Γ09. Αποκατάσταση στα ΑΕΕ - κίνηση και λόγος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθόδων κι τεχνικών αποκατάστασης στο ΑΕΕ ξεκινώντας
από την οξεία φάση και νοσηλεία έως την χρόνια αποκατάσταση. Συζητούνται μέθοδοι, τα τελευταία δεδομένα
που αφορούν διάρκεια και ένταση των προγραμμάτων
και θεραπευτικές επιλογές.
Γ10. Ψυχιατρικές παρεμβάσεις - υποστήριξη
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των ψυχιατρικών επιπλοκών του ΑΕΕ και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις ιατρικές και ψυχολογικής υποστήριξης του ασθενή
και των οικείων του. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα
διαταραχών συναισθήματος όπως κατάθλιψη μετά ΑΕΕ
και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται επίσης προγράμματα υποστήριξης ενώ δίνεται η
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν καλύτερα σχετικούς οργανισμούς υποστήριξης στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Γ11. Οικονομία της Υγείας και ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων
οικονομικού κόστους των ΑΕΕ στο σύστημα υγείας και
εξοικείωση με όρους που αφορούν τα οικονομικά της
υγείας στο θέμα.
Δ01. Έρευνα και μέλλον στα ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των νεότερων αλλά και μελλοντικών μεθόδων υπό μελέτη και
έρευνα για την αντιμετώπιση των ΑΕΕ με παρουσίαση
της τελευταίας βιβλιογραφίας και των πρώιμων αποτελεσμάτων όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία και
συνέδρια.
Δ02. Κοινωνικό κόστος των ΑΕΕ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση του κοινωνικού κόστους του ΑΕΕ με αναφορά στα σύγχρονα
δεδομένα και όρους που χρησιμοποιούνται σχετικά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επίπτωση στην εργασία
ιδιαίτερα σε νέα άτομα μετά ΑΕΕ.
Δ03. Οργάνωση Συστήματος Υγείας ΙΙ
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της οργάνωσης και των διεθνών συστημάτων όπως έχουν
σχεδιασθεί για την σύγχρονη αντιμετώπιση των ΑΕΕ.
Σε συνέχεια του α΄ μέρους του μαθήματος γίνεται παρουσίαση συστημάτων αντιμετώπισης.
Δ06. Εργαστήριο Εφαρμογής των γνώσεων του ΜΠΔ
σε εικονικά κλινικά περιστατικά
Σκοπός του μαθήματος η εφαρμογή των γνώσεων
των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων με την
παρουσίαση και επίλυση προβλημάτων σε δύσκολα εκπαιδευτικά περιστατικά.
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους
διδάσκοντες. Σε κάθε ενότητα μαθημάτων ορίζεται από
την Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η / συντονιστής/τρια του μαθήματος.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή
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της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη
φύση του κάθε μαθήματος.
Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος
από το μέλος ΔΕΠ - υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο τέλος του
κάθε εξαμήνου. Δεν υπάρχει προ-απαίτηση για επιτυχή
εξέταση προκειμένου να συνεχιστεί η φοίτηση σε επόμενο εξάμηνο.
Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω:
1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται
τον Δεκέμβριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η
εξεταστική).
2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται
τον Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).
Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση
εργασίας ισχύουν τα εξής:
1) Το θέμα της εργασίας για τα μαθήματα του εαρινού
εξαμήνου δίνεται από τον διδάσκοντα τέλη Ιανουαρίου
και η παράδοση της εργασίας γίνεται από τον φοιτητή
έως τέλη Απριλίου (1η εξεταστική).
2) Το θέμα της εργασίας για μάθημα του χειμερινού
εξαμήνου δίνεται από τον διδάσκοντα τον Σεπτέμβριο
και η παράδοση της εργασίας γίνεται έως τις τέλη Νοεμβρίου.
Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία
του ΠΜΣ. Ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του Π.Μ.Σ. θα καθορίζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος.
Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά το σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου. Σε
περίπτωση απουσίας σε αριθμό >20% και < 40% των
συνολικών διδακτικών ωρών του εξαμήνου πρέπει να
παρακολουθήσει ειδικό κύκλο επαναληπτικών μαθημάτων. Σε περίπτωση απουσίας σε αριθμό > 40% των
διδακτικών ωρών θεωρείται αποτυχών. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης της ΣΕ του ΠΜΣ και
της Συνέλευσης επιτρέπεται η παρακολούθηση συγκεκριμένου προγράμματος στον επόμενο κύκλο του μεταπτυχιακού χωρίς την καταβολή επιπλέον διδάκτρων,
πέραν του αριθμού των εισακτέων.
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις
μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας δηλαδή 4 έτη. Πιθανή εξαίρεση
γίνεται μετά δικαιολογημένη αίτηση και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 12 επιπλέον μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι
δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Συνέλευσης. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή την
αγγλική γλώσσα. Για την απόκτηση του διπλώματος οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συμμετάσχουν
επιτυχώς στις εξετάσεις επί της διδαχθείσης ύλης στο
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σύνολο των μαθημάτων και να παρουσιάσουν κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους τις εργασίες που θα τους
ζητηθούν και κατά το τέλος της φοίτησής τους διπλωματική εργασία. Η αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Εργασιών βασίζεται στην τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο
συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε
έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας: Ανασκόπηση, Μελέτη, Εργαστηριακή μελέτη, Υπολογιστική μελέτη.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν
(0) ως το δέκα (10): άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50)
μέχρι δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως
και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5)
ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). Η αντίστοιχη κλίμακα
βαθμολογίας ECTS έχει ως εξής: Α (10-9), Β (8), C (7), D
(6), E (5), F (4-0 αποτυχία).
Η τελική βαθμολογία του ΠΜΣ υπολογίζεται ως άθροισμα α. του 60% του μέσου όρου βαθμολογίας στο σύνολο των εξεταζομένων μαθημάτων και β. του 40% της
βαθμολογίας της μεταπτυχιακής εργασίας στην οποία
συνυπολογίζεται η επίδοση σε εργασίες που μπορεί να
εκπονηθούν καθόλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού,
ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
Άρθρο 17
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται στην ελληνική
γλώσσα με ευρεία περίληψη σε επίσημη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με απόφαση της Συνέλευσης
κατόπιν αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή για την
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και θετικής εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε άλλη επίσημη γλώσσα με
αντίστοιχη ευρεία μετάφραση στην Ελληνική. Η μεταπτυχιακή εργασία και η περίληψή της κατατίθενται στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στην Εθνική Βιβλιοθήκη και, εφόσον το
οικείο Τμήμα το επιθυμεί, με απόφαση της Συνέλευσης,
θα διατηρείται αντίγραφό της σε ηλεκτρονική μορφή σε
ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.
1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα
υποβολής θέματος Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία όλα τα μαθήματα (κορμού και κατεύθυνσης)
των δύο πρώτων εξαμήνων.
Μέχρι το τέλος του γ εξαμήνου υποβάλλει αίτηση,
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/
ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης
εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν
καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που
ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, μεταθέτουν,
με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την
έναρξη εκπόνησης της Δ.Ε.
2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της
υποψηφίου/ιας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής
και συγκροτεί την Τριμελή εξεταστική επιτροπή για την
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έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι
και ο/η επιβλέπων/ουσα.
3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής
Εργασίας
Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει
να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Έτσι μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα
δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντίγραφα της τελικής Διπλωματικής Εργασίας. Εφόσον υπάρχει
θετική κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης - παρουσίασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω παραγράφου.
Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά
την υποστήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης
της εργασίας.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται
σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας που θεσπίζει κάθε
Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων
σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον
χαρακτήρα της εργασίας: Θεωρητικός, Εργαστηριακός,
Υπολογιστικός ή βιβλιογραφικός.
Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό
Δημόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός
βαθμός.
Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή,
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/την
επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από
τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί
με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται,
μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και
σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό αρχείο
που διατηρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες
αποτελούν ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το
δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της
επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
οικείου Τμήματος.
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Άρθρο 18
Δικαιώματα και παροχές
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Το Τμήμα Ιατρικής εξασφαλίζει στους μεταπτυχιακούς/
κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.
Υπάρχουν ανελκυστήρες (ασανσέρ) σε όλα τα κτίρια και
ράμπες εύκολης πρόσβασης για φοιτητές με αναπηρία,
σε όλους τους χώρους, στα αμφιθέατρα, στις βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια. Ο τρόπος εξέτασης σε περιπτώσεις φοιτητών με διάφορα προβλήματα (πχ δυσλεξία)
θα προσαρμόζεται ανάλογα (πχ θα διενεργούνται προφορικές εξετάσεις σε ανάλογες περιπτώσεις).
Άρθρο 19
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του
ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν
τα βιβλία παρουσίας.
- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις
καθορισμένες προθεσμίες.
- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση
ότι η διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν
λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα αυτής.
- Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται
στον παρόντα κανονισμό
- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του
Π.Μ.Σ., του Τμήματος…. Και του Δ.Π.Θ., καθώς και την
ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Άρθρο 20
Τέλη φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται
στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των
3.600 ευρώ.
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους
και συγκεκριμένα η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του
φοιτητή και οι άλλες δόσεις πριν την έναρξη των εξαμήνων στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος
είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν
εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
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δημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει 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 δημοσιευμένα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό,
αυτοί που θα απαλλαγούν επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο
εισόδημα.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31,
τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για
το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη
επιλογής σε Π.Μ.Σ.
Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών/τριών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1
έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και των σχετικών
προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008
(Α΄ 220).
Άρθρο 21
Υποτροφίες
Χορηγούνται υποτροφίες μετά την ολοκλήρωση του
3ου εξαμήνου σπουδών στους πρώτους σε βαθμολογία
μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. Μπορεί επίσης να
χορηγηθούν υποτροφίες που αφορούν επιτυχή περάτωση και άριστη επίδοση, μετά έγκριση της Συνέλευσης.
Άρθρο 22
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος
του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις
νόμιμους/ες αναπληρωτές τους.
Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει
επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.
Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος σε σχέση με το οποίο
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ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005
και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007
(Β΄ 1466) και το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση,
το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο
τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
που χορηγούν τα Ιδρύματα.
Άρθρο 23
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
οικείου Τμήματος,.
γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οικείου Τμήματος.
δ) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ
του οικείου Τμήματος.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει:
- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή
- την πρόσκληση μελών ΔΕΠ από άλλα Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α’ 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 διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή
του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36
του ν. 4485/2017.
Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων
του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω,
και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε
υποψήφιους/ες διδάκτορες των οικείων προς το Πρόγραμμα Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης ή άλλων συναφών Τμημάτων του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι.
Η Συνέλευση του Τμήματος ή/και η Διεύθυνση του
Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία
σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π.
είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα
Π.Μ.Σ, αν καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες
υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του
Ιδρύματος.
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Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την αντίστοιχη
Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος
εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής
εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες.
Άρθρο 24
Διοικητική Υποστήριξη
1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας
α) Δημιουργείται στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. θέση
Διευθυντή/ιας του Π.Μ.Σ..
β) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία.
γ) Ο/Η Διευθυντής/ια 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.
δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στο νόμο και στον
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-μόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/
ια δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το
διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής.
ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ επιπλέον είναι αρμόδιος/α μετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. για τη σύνταξη
του απολογισμού του Προγράμματος του ερευνητικού
και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων
πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο
Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.
Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισμού ο/η
Διευθυντής/ια επικουρείται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.
στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και
συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα
με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του
ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται
με την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το οικονομικό
αντικείμενό του.
ζ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Συνέλευσης
για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουρ-
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γία του. Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη
Συνέλευση ή στην Ε.Δ.Ε. για τα θέματα της αρμοδιότητάς
της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Το Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ.
εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς και
αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με τα
Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για πρόσθετη εργασία
(πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων της κύριας
απασχόλησης) που παρέχουν.
Άρθρο 25
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχεται
στο .Π.Μ.Σ. διενεργείται από το οικείο Τμήμα της Ιατρικής
και από τον ΕΛΚΕ του ΔΠΘ. Επίσης με βάση την έκθεση
των Τμημάτων σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3γ του
ν. 4485/2017 καθορίζονται οι χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. καθώς και ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (επάρκεια και ποιότητα) για τη λειτουργία του προγράμματος και η δυνατότητα κάλυψης αυτών.
Τα συμμετέχοντα τμήματα διαθέτουν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή που καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και συνίσταται στα εξής: α) αίθουσες
διδασκαλίας, β) εργαστήρια, γ) βιβλιοθήκες, δ) επιστημονικός εξοπλισμός, ε) υπολογιστές και άλλα σύγχρονα
οπτικοακουστικά συστήματα και στ) ιστοσελίδα «συνέργεια» για την ηλεκτρονική διαδραστική διδασκαλία.
Οι επιπλέον εξειδικευμένες ανάγκες του προγράμματος
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και
διαμόρφωση επιπλέον χώρων, ανάλογα με τις ανάγκες
που θα προκύψουν.
Άρθρο 26
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.
Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
η) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα
λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από
τέλη φοίτησης.
Για τη χρηματοδότηση του Α.Ε.Ι., για τη λειτουργία
Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι-
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δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσμετράται θετικά
το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.
Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων,
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά
νόμο υποχρεώσεις τους.
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη
φοίτησης.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017
η κατανομή της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, δηλαδή 70% και 30%, δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς,
κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό,
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.
Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων του
Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των
αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.
Η οικονομική διαχείριση κάθε Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.
και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. Ως κύκλος Π.Μ.Σ.
νοείται η οριζόμενη από την Ιδρυτική απόφαση του κάθε
Π.Μ.Σ. συνολική διάρκειά του.
Η οικονομική διαχείριση κάθε υλοποιούμενου έργου
Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης με βάση τον προϋπολογισμό του, ο οποίος
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Συνέλευσης του Τμήματος ή της Ε.Δ.Ε. σε περίπτωση Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος
και κατόπιν αποδοχής του αιτήματος ανάληψης της οικονομικής διαχείρισής του από την Επιτροπή Ερευνών
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Επιστημονικά Υπεύθυνος των υλοποιούμενων έργων
του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο Διευθυντής εκάστου Π.Μ.Σ., ο
οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα τις υποχρεώσεις και
τις αρμοδιότητες του Επιστημονικά Υπευθύνου όπως
προσδιορίζονται στο ν. 4485/2017 και στον εγκεκριμένο
από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου
από τη Συνέλευση του Τμήματος , προϋπολογισμού του
Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες
ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστημονικός Υπεύθυνος
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του Έργου, δύναται, κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης
γνώμης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων (ΓΣ ή ΕΔΕ),
να αιτείται προς την Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση
την αυξομείωση ή και την ανακατανομή των προϋπολογισθέντων ποσών στην κάθε κατηγορία δαπάνης του
προϋπολογισμού. Στην περίπτωση τροποποίησης των
τελών φοίτησης απαιτείται η δημοσίευση της σχετικής
τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 27
Λογοκλοπή
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας
οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμένος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις
απόψεις άλλων.
Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/
της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου
Τμήματος για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας,
η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη
διαγραφή του/της.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος.
Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας
από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 28
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
κρίνει το Τμήμα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις Προγραμμάτων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η
επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς
και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του
Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.
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Άρθρο 29
Αξιολόγηση των Π.Μ.Σ.
Κατά την διάρκεια των διαλέξεων, μαθημάτων και
της πρακτικής άσκησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα
αξιολογούν τους διδάσκοντες και τα μαθήματα με τη
συμπλήρωση ειδικών εντύπων. Περιοδικός έλεγχος της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου θα γίνεται από τα
συλλογικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ή ειδικό φορέα αξιολόγησης.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από
τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα
διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα
συγγράμματα κ.τ.λ.
Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται
ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση – μελέτη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και των περιεχομένων του, ώστε να
εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται
το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός
κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.
Άρθρο 30
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις
Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ.
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι
φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν
έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις
(άρθρο 85 παρ. 2β του ν. 4485/2017).
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν
καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του κανονισμού
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ
1)

ȉȪʌȠȢ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȂȈ  ĲȦȞ
ȆȂȈĲȠȣǻȆĬ

2)

ȉȪʌȠȢȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞ

3)

ȉȪʌȠȢ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȒȢ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĭȠȚĲȘĲȒȆȂȈȉȝȒȝĮĲȠȢĲȠȣǻȆĬ

4)

ǹʌȠȞȠȝȒ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȉİȜİĲȒ
ĮȞĮțȒȡȣȟȘȢ
ȈȤȑįȚȠ
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ȉȪʌȠȢǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞ ǻȂȈ ĲȦȞȆȂȈĲȠȣǻȆĬ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ǼȆǿȈȉǾȂȍȃ ȊīǼǿǹȈ
ȉȂǾȂǹ ǿǹȉȇǿȀǾȈ

ǻǿȆȁȍȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃ ȈȆȅȊǻȍȃ
ǹīīǼǿǹȀǹ ǼīȀǼĭǹȁǿȀǹ ǼȆǼǿȈȅǻǿǹ
ȅǾ (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ĲȠȣ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) Įʌȩ ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ

ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ ǹȖȖİȚĮțȐ ǼȖțİĳĮȜȚțȐ ǼʌİȚıȩįȚĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ
ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ įȠțȚȝĮıȚȫȞ ıĲȚȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ,
țȡȓșȘțİ ȐȟȚȠȢĮ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ,
ıĲĮ ǹȖȖİȚĮțȐ ǼȖțİĳĮȜȚțȐ ǼʌİȚıȩįȚĮ ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ
©ǹȇǿȈȉǹª İȞȞȑĮ (9)
Ȉİ ʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
İțįȓįİĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ įȓʌȜȦȝĮ

ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ
ȅ ȆȇȊȉǹȃǾȈ
ȉȅȊ ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ

ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ

ȅ ȆȇȅǼǻȇȅȈ TOY ȉȂǾȂǹȉȅȈ
ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ

ȉȅȊ ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ

ȅ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȉȅȊ ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
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2. ȉȪʌȠȢ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ǼȆǿȈȉǾȂȍȃ ȊīǼǿǹȈ
ȉȂǾȂǹ ǿǹȉȇǿȀǾȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ«

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾȈ ȈȆȅȊǻȍȃ
ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲȚ
ȈĲȠȞȘȞ țȪȡȚȠțȣȡȓĮ ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĳȠȚĲȘĲȒĲȡȚĮȢ Įʌȩ ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ , ȆĲȣȤȚȠȪȤȠ ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȩȞȠȝĮ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ , ȝİĲȐ ĲȘ ȞȩȝȚȝȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
țĮȚ ĮĳȠȪ İȟİʌȜȒȡȦıİ İʌȚĲȣȤȫȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣĲȘȢ
ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȩȢ ȝĮȢ ĮʌȠȞİȝȒșȘțİ ĲȠ ǻȓʌȜȦȝĮ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ ǹȖȖİȚĮțȐ ǼȖțİĳĮȜȚțȐ ǼʌİȚıȩįȚĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ
ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ
©ǹȇǿȈȉǹª
ȅțĲȫ țĮȚ İȕįȠȝȒȞĲĮ İțĮĲȠıĲȐ (8,70)
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȤİȚ șȑıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ȈʌȠȣįȫȞ
ȉȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ĮȣĲȩ
ĲȠ
ȠʌȠȓȠ
ȗȒĲȘıİ
Ƞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢȩȝİȞȘ ĲȠȣĲȘȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȞȩȝȚȝȘ
ȤȡȒıȘ
ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ
ȅǾ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ
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3. ȉȪʌȠȢǺİȕĮȓȦıȘȢǹȞĮȜȣĲȚțȒȢǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪĭȠȚĲȘĲȒȆȂȈ
ȉȝȒȝĮĲȠȢĲȠȣǻȆĬ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ ǼȆǿȈȉǾȂȍȃ ȊīǼǿǹȈ
ȉȂǾȂǹ ǿǹȉȇǿȀǾȈ
ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ«««
ǹȡȚș ȆȡȦĲ«««

ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȘ țȪȡȚȠȢțȣȡȓĮ ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ
ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮ ȈȤȠȜȒ ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ , Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȤİ İȚıĮȤșİȓ ĲȠ
ĮțĮįȘȝĮȧțȩ ȑĲȠȢ ĮȞĮȖȡĮĳȒ Įț ȑĲȠȣȢ ıĲȠ ȆȂȈ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǿĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ ǼʌȚıĲȘȝȫȞ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ȝİ ĲȓĲȜȠ ǹȖȖİȚĮțȐ ǼȖțİĳĮȜȚțȐ ǼʌİȚıȩįȚĮ
įȚȐȡțİȚĮȢ įȪȠ İĲȫȞ İȟİĲȐıșȘțİ İʌȚĲȣȤȫȢ ıĲĮ ʌȤ ȠțĲȫ (8)
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȐ ȝĮșȒȝĮĲĮ țĮȚ ȑȜĮȕİ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ıİ țȐșİ ȝȐșȘȝĮ
ǹǹ ȂǹĬǾȂǹ

ǻȂ ȆȂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«
«
«
«
«
«
«
«

««««
««««
««««
««««
««««
««««
««««
««««

«
«
«
«
«
«
«
«

ǺǹĬȂȅȈ
ʌȤ ǻȑțĮ (10)
«««««
«««««
«««««
«««««
«««««
«««««
«««««

ǼȄǹȂǾȃȅ
«««
«««
«««
«««
«««
«««
«««
«««

ȅǾ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȚȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȞȑʌĲȣȟİ ĲȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒ
ǼȡȖĮıȓĮ ȂǻǼ) ĲȠȣĲȘȢ įȘȝȠıȓĮ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ İȞȑțȡȚȞİ ĲȘ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıİ ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ ĮȞĮȖȡĮĳȒ
ȕĮșȝȠȪ țĮȚ ʌȡȩĲİȚȞİ ĲȘȞ ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
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ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ ǼʌȚıĲȘȝȫȞ
ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ
ȅ īİȞȚțȩȢ ȂȑıȠȢ ǵȡȠȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ
įȪȠ įİțĮįȚțȫȞ ȥȘĳȓȦȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ įȚįĮțĲȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ĲȦȞ İʌȓ
ȝȑȡȠȣȢ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȂǻǼ
(ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ įȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ) İȓȞĮȚ
©ǹȇǿȈȉǹª.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣĲȘȢ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣİȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȘȢ ȖȚĮ țȐșİ ȞȩȝȚȝȘ ȤȡȒıȘ

ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ

ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ

Ȃİ İȞĲȠȜȒ ȆȡȪĲĮȞȘ
ȅǾ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)

4. ǹʌȠȞȠȝȒ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ǼȚįȓțİȣıȘȢ ȉİȜİĲȒ ĮȞĮțȒȡȣȟȘȢ ȈȤȑįȚȠ

Ǿ ĮȞĮțȒȡȣȟȘ ĲȠȣĲȘȢ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪȒȢ ĳȠȚĲȘĲȒĲȡȚĮȢ ȦȢ ĮȟȓȠȣ ĲȠȣ
ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ İțȐıĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș
ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȒ ĲİȜİĲȒ ʌȠȣ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȉȝȒȝĮ
Ǿ ĮʌȠȞȠȝȒ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȂȈ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ ĲȠȣ ǻȆĬ Ȓ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ țȦȜȪİĲĮȚ
ʌĮȡȠȣıȓĮ İȞȩȢ İț ĲȦȞ ǹȞĲȚʌȡȣĲȐȞİȦȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİĲȒ ĲȘȢ ĮʌȠȞȠȝȒȢ ĲȠȣ ǻȂȈ ıĲȠȞıĲȘȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠĮ
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ
ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ
©ȅǾ ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
««««««««««ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ
ĲȠȣ««««««««««« ȉȝȒȝĮ,
ȈȤȠȜȒ
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ
«««««««« ıȣȞȑĲĮȟİȞ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȞ ǻȚĮĲȡȚȕȒȞ Ȃǻ Ȓ
İʌȚȖȡȐĳİĲĮȚ
«««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««« Ȓʌİȡ ĲȠȚȢ ĮȞĮȖȞȠȪıȚ țĮșȘȖȘĲĮȓȢ İȝȝİȜȫȢ
ȑȤİȚȞ ȑįȠȟİȞ ȠȪĲȠȢ ĮȪĲȘ įİ ĲȘȞ İʌȓ ĲȦ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫ ĲȓĲȜȦ ȂǻǼ
įȠțȚȝĮıȓĮȞ İȣįȠțȓȝȦȢ ȣʌȑıĲȘ
ǼȡȦĲȫȞ ȠȣȞ ĲȠ ȉȝȒȝĮ İȚ ĲȠȪĲȠ ȚțĮȞȫȢ ĲĮ ĲİțȝȒȡȚĮ ĲȘȢ ĲȠȣ ĲȘȢ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ʌȠȚȠȪȝİȞȠȞ įȠțȚȝȐȗİȚ ĲȠȪĲȠȞ
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ĲĮȪĲȘȞ İȚȢ ĲȠȣȢ țĮĲȩȤȠȣȢ ĲȠȣ ȂǻǼ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ ǼʌȚıĲȘȝȫȞ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢā
İȡȦĲȫȞ įİ țĮȚ ĲȠȞ ȆȡȪĲĮȞȚȞ İȚ ĲȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȕȠȣȜȒ ȠȝȠȜȠȖİȓ
ǼʌİȚįȒʌİȡ Ƞȣ ȝȩȞȠȞ İȞ ĲĮȚȢ İȚȦșȩĲĮȚȢ įȠțȚȝĮıȓĮȚȢ ĲȘȢ ıȒȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ
ȑȜİȖȤȠȞ ʌĮȡȑıȤİȢ ıĮĳȑıĲĮĲȠȞ ĮȜȜȐ țĮȚ İȞ ĲȘ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ
ȘȞ ĳȚȜȠʌȠȞȒıĮȢ ʌȡȠıȒȞİȖțİȢ ĲȦ ȉȝȒȝĮĲȚ ǿĮĲȡȚțȒȢ, ȐȟȚȠȞ ĮȟȓĮȞ ĲȠȣ
ǻȂȈ ıİ ĮȣĲȩȞ ıİ ĮȣĲȒȞ ĮʌȑĳȘȞĮȢ țĮʌȓ ĲȠȪĲȠȚȢ ĲȠ ȝİȞ ȉȝȒȝĮ ıİ
țĮĲȐ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ İįȠțȓȝĮıİ Ƞ įİ ȆȡȪĲĮȞȚȢ ĲĮȪĲȘȞ ĲȘȞ įȠțȚȝĮıȓĮȞ
İʌȒȞİıİ
įȚĮ
ĲĮȪĲĮ
İȖȫ«««
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
«««««««ȀĮșȘȖȘĲȒȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ«««««« ȞȣȞ
ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ««««««««««« įȚĮĲİȜȫȞ Ĳİ țĮȚ
ȤȡȫȝİȞȠȢ ĲȘ įȣȞȐȝİȚ ȘȞ ʌĮȡȐ ĲȦȞ İȞ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦ țĮȚ ȉȝȒȝĮĲȚ
ȞȩȝȦȞ İȓȜȘĳĮ
ıİ««««««««««««««««« ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ «««
«««««««««««««
ȣʌȠȥȒĳȚȠȞ
ȣʌȠȥȘĳȓĮȞ
ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ«««««««««««««
ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĲȓĲȜȠȣ
įȘȝȠıȓĮ ȐȟȚȠȞ țĮȚ țȐĲȠȤȠȞ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ǻȂȈ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ
ǹȖȖİȚĮțȐ ǼȖțİĳĮȜȚțȐ ǼʌİȚıȩįȚĮ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ĮȞĮȖȠȡİȪȦ țĮȚ ʌȐıĮȢ ĲĮȢ ĲȦ
ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȫ ĮȟȚȫȝĮĲȚ ĲȠȪĲȦ ʌĮȡİʌȠȝȑȞĮȢ ʌȡȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȚ įȓįȦȝȚ
ıȣȞșȚĮıȫĲȘȞ ȝİȞ țĮȚ İĲĮȓȡȠȞ ĲȘȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ ıİ ʌȡȠıĮȖȠȡİȪȦȞ ĲȘȢ įİ
İʌȚıĲȒȝȘȢ ĲĮȪĲȘȢ įȚĮ ʌĮȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȓȠȣ ĳȚȜȠĲȓȝȦȢ ĮȞĲȑȤİıșĮȚ
ʌĮȡĮȚȞȫȞª

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02034331708180020*

