
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Επι-
στήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού - Διαμεσολάβηση».

2 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Υπερη-
χογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρό-
ληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» 
του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

3 Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων χορήγη-
σης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική 
έρευνα στα μέλη κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7686 (1)
  Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Επι-
στήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείρι-
ση Ανθρώπινου Δυναμικού - Διαμεσολάβηση».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 
32,35,37 και 85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 
4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 Α’), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159 Α’) και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
24 Α’).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 τ.Α’).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 119/
28-5-2013), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμή-
ματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α'/7-10-2014), σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκ-
δοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» 
και το αριθμ. 9956/Ζ1/21-01-2015 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α'/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδριάσεις αριθμ. 311/3-7-2018), μετά την αναπομπή 
ίδρυσης του εν λόγω ΠΜΣ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
105333/Ζ1/16-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (έκτακτη συνεδρίαση 
αριθμ. 65/6-7-2018).

11. Το υπ’ αριθμ. 3169/5-12-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπι-
αγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη 
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Διαμεσολάβηση», 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λει-
τουργεί και οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστή-
μες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου 
Δυναμικού - Διαμεσολάβηση», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες 
της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου 
Δυναμικού - Διαμεσολάβηση» επικεντρώνεται στις εκ-
παιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου 
δυναμικού. Δίνεται προτεραιότητα στις επικοινωνιακές 
δεξιότητες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση “ηγετικών” 
προσωπικοτήτων, σε ζητήματα ανάπτυξης και διαχείρι-
σης της επικοινωνίας, ανάπτυξης “ηγετικών” δεξιοτήτων 
για υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και οργανισμών, σε 
στρατηγικές και πολιτικές στο πεδίο των Επιστημών της 
Αγωγής.

Το αντικείμενο του ΠΜΣ έχει ως αφετηρία το διεθνή 
πολιτικό και πολιτισμικό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη επι-
στημονική και τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του 
επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα επικείμενα 
εργασιακά προβλήματα, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
θεσμού της Διαμεσολάβησης, η εκπαίδευση της οποί-
ας αποτελεί εφαλτήριο και θεμέλιο λίθο για την ομαλή 
επίλυση διαφορών στους εργασιακούς χώρους και την 
αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας του Έλληνα πολίτη. 
Στόχος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση 
και η έρευνα. Η εκπαίδευση και η έρευνα προσανατο-
λίζονται σε ζητήματα Επικοινωνίας, Διαμεσολάβησης, 
διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση και αποφυγή συ-
γκρούσεων, μεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείριση 
κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, 
στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη 
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Διαμεσολάβηση».

Σύμφωνα με το ν.  4512/2018 άρθρο 188 παργ.  1γ 
«  Αν απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχος 
ισοδύναμου πτυχίου της αλλοδαπής είναι και κάτοχος 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ ή ισοδυνά-
μου τίτλου της αλλοδαπής με αντικείμενο την διαμεσο-
λάβηση, δεν απαιτείται, προκειμένου να διαπιστευθεί, 
περαιτέρω εκπαίδευσή του από Φορέα εκπαίδευσης δι-
αμεσολαβητών, ούτε συμμετοχή του στις εξετάσεις … »

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος. Η Συνέλευση σε ειδικές 
περιπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση και σχετική έγκριση, 
μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, αρκεί να υπηρετεί 
σε οικείο Τμήμα του Ιδρύματος όπου οργανώνεται το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) διαρθρώνεται σε τρία 
(3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκ-
πόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακο-
λούθηση και επιτυχής εξέταση σε στα μαθήματα του 
Α΄ και Β΄ εξαμήνου καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο. Το Δ.Μ.Σ 
απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS 
(European Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύ-
ον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α/Α 
μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία 

Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS
Μαθήματα Α’ Εξαμήνου

1 Διαμεσολάβηση, Ρητορικές Τεχνικές και Μοντέλα Επικοινωνίας Υποχρεωτικό 10

2 Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην Εκπαίδευση Ανθρώπινου 
Δυναμικού Υποχρεωτικό 10

3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5
4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS
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Α/Α 
μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία 

Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες 

ECTS
Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

1 Κοινωνιολογία Οργανώσεων Υποχρεωτικό 10
2 Πολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητες και Διαμεσολάβηση Υποχρεωτικό 10
3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5
4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 ECTS

Γ΄ εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90
Στο Α΄ εξάμηνο επιλέγονται δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα τέσσερα (4) του προγράμματος 

σπουδών.
Στο Β΄ εξάμηνο επιλέγονται δύο (2) μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα τέσσερα (4) του προγράμματος 

σπουδών.
Μαθήματα επιλογής
Α/Α 

μαθή-
ματος

Τίτλος 
μαθήματος

Εξά-
μηνο

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Οικονομική κρίση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού Α΄ 5
2 Μοντέλα Ηγεσίας. Ηγεσία και Διαμεσολαβητή στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α΄ 5
3 Πρακτικές έρευνας προβλημάτων στους εργασιακούς χώρους Α΄ 5
4 Ηγεσία και Θρησκευτική Ταυτότητα Α΄ 5

5 Η Διαμεσολάβηση στην Εκπαίδευση και στους Οργανισμούς - Διαπολιτισμική Mεσο-
λάβηση Β΄ 5

6 Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και άμβλυνσης διαφορών Β΄ 5
7 Εφαρμογή και Διαχείριση Οργανωτικών Αλλαγών Β΄ 5
8 Ετερότητα, Μετανάστες και Πρόσφυγες Β΄ 5

Σε κάθε εξάμηνο θα διδάσκονται τα δύο (2) μαθήμα-
τα επιλογής που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες 
προτιμήσεις. 

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η 
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελλη-
νική ή και αγγλική. 

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την 
αναστολή λειτουργίας του ΠΜΣ για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνε-
ται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα ενσω-
ματώνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
σε πενήντα (50) φοιτητές. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του 
προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επιπλέ-
ον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Υποτροφίες

Το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχια-

κούς φοιτητές, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα 
με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 
407/80 καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 για πέντε έτη, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνα-
τότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46972 Τεύχος Β’ 3745/31.08.2018

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) το 70% των εσόδων του ΠΜΣ αφορά λειτουρ-
γικά έξοδα του προγράμματος τα οποία κατανέμονται ως εξής:
ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καθώς και αμοιβές εκτάκτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι., που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., και αμοιβές διδασκαλίας προσω-
πικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017)

25.940,00

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές τακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. ή/και έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ)

20.000,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές) 11.000,00
ΟΡΓΑΝΑ (δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού) 16.600,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (δαπάνες αναλωσίμων υλικών) 7.000,00
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και δαπάνες μετακινήσεων φοιτη-
τών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς)

11.000,00

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως, έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτι-
κού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

6.460,00

ΣΥΝΟΛΟ 98.000,00

Το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και από 
άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως χορηγίες, αμοιβές 
από άλλες παράλληλες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευ-
νες που εκπονεί το προσωπικό στα πλαίσια του ΠΜΣ, δω-
ρεές φυσικών προσώπων, κονδύλια από προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διαφανείς χρηματικές 
εισροές.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 26 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 15867/18/ΓΠ (2)
    Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Υπερη-

χογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρό-

ληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» 

του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

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

3. Την αρ. 13193/18/ΓΠ/26-6-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου, με την οποία επανιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. «Υπερη-
χογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και 
διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, Α΄).

4. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
στην αρ. 15η/20-6-2018 συνεδρίασή της, με την οποία 
καταρτίστηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για 
την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 37 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, Α΄).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρό-

ληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων»

Άρθρο 1 
Διαχείριση του ΜΠΣ

Η διαχείριση του έργου γίνεται από το Διευθυντή του 
ΜΠΣ, τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), και συντονίζει μαζί 
με το διοικητικό προσωπικό τον προγραμματισμό του 
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έργου, την τήρηση αρχείων και την ακριβή υλοποίηση 
των πακέτων εργασίας. Στο έργο απασχολούνται 1-2 
γραμματείς που έχουν προσληφθεί με σύμβαση και με 
επικουρική βοήθεια από ήδη υπάρχον τεχνικό και διοικη-
τικό προσωπικό του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης και από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έχουν γνώση πληρο-
φορικής ή άλλες εξειδικευμένες εργαστηριακές γνώσεις.

Άρθρο 2 
Δομή του ΜΠΣ

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

τουργεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Υπερη-
χογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την πρόληψη και 
διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» και στην αγγλική 
“Advanced Ultrasonic Functional Imaging And Research 
for Prevention and Diagnosis of Vascular Diseases” (ΦΕΚ 
2887/τ.Β΄/19-7-2018) το οποίο οδηγεί στη χορήγηση Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ν. 4485/2017). Το 
πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης στον προληπτικό έλεγχο, την 
διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών πα-
θήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση, με την 
αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) διαρ-
κεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει την 
υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση 
στα μαθήματα που αναπτύσσονται μέσα στο ακαδημα-
ϊκό έτος που αρχίζει κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και ένα 
εξάμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου εκπονείται η με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία γίνεται 
σε εννέα θεματικές ενότητες που διδάσκονται μία κάθε 
μήνα διάρκειας δύο ημερών (Παρασκευή και Σάββατο). 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει την 
εκπόνηση εργασιών καθώς και γραπτές εξετάσεις.

Β) Διάρκεια σπουδών
1ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και επίδειξη πε-

ριστατικών 
2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και επίδειξη πε-

ριστατικών 
3ο εξάμηνο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

εργασίας
Γ) Διδασκόμενα μαθήματα
Το ΜΠΣ «Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση 

για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθή-
σεων» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθή-
ματα επιλογής (Ε) και επίδειξη περιστατικών, απαιτεί δε 
τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως 
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κωδι-
κός Υποχρεωτικό/ Επιλογής ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΑ01 Βασικές αρχές - Εισαγωγή στους υπερήχους Υ 7
ΜΑ02 Καρωτιδικό και σπονδυλοβασικό σύστημα Υ 8
ΜΑ03 Ανευρυσματική νόσος της κοιλιακής αορτής και περιφερικών αρτηριών - Νόσος της σπλαγ-

χνικής κυκλοφορίας
Υ 8

ΜΑ04 Νόσος των αρτηριών των άνω μελών Υ 7
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

(ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο προσφερόμενα μαθήματα επιλογής) 
ΜΒ05 Αποφρακτική νόσος των αρτηριών των κάτω μελών Υ 8
ΜΒ06 Φλεβική θρόμβωση - Χρόνια φλεβική νόσος Υ 7
ΜΒ07 Αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες Υ 7
ΜΒ08 Θεραπευτικές προσεγγίσεις υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες στο φλεβικό σύστημα Ε 8
ΜΒ09 Θεραπευτικές προσεγγίσεις υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες στις αγγειακές προσπελάσεις Ε 8

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΕ Μεθοδολογία της Έρευνας Δεοντολογία Έρευνας και Επιστημονικών Δημοσιεύσεων Υ 10
ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας Υ 20

Τα μαθήματα θα διεξάγονται, στο Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κτίριο ΒΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) είναι 
δυνατόν κάποιο (ή κάποια) από τα μαθήματα να διδαχθεί 
σε εξάμηνο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται 
στην Υπουργική Απόφαση. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτη-
τής (ΜΦ) είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Μεταπτυχι-
ακή Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται από το ΜΠΣ σε συ-
νεργασία με το Φοιτητή και τον εκάστοτε Επιβλέποντα 
Καθηγητή.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος για την πα-
ρακολούθηση του έργου του ΜΦ και μαζί με τα άλλα 

μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνουν 
τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, την οποία ο 
υποψήφιος υποστηρίζει δημόσια ενώπιον Επιτροπής 
οριζόμενης από το ΜΠΣ. Λεπτομερής Οδηγός Εκπό-
νησης Διπλωματικής Εργασίας είναι αναρτημένος στο 
διαδικτυακό τόπο του ΜΠΣ.

Άρθρο 3
Οργανωτική δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΜΠΣ, αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής:
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1. Η Σύγκλητος:
Eίναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Επιτροπή Δεοντολογίας του ΜΠΣ:
Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι υπεύθυνη για την τή-

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

8. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτη-

τών αποτελούν τα παρακάτω:
• Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών
• Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό 

αντικείμενο του ΜΠΣ
• Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας
• Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κρι-

τηρίων του Προγράμματος και πρόταση επιλογής υπο-
ψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στο Σ.Ε.

Άρθρο 4
Διδακτικό Προσωπικό

1. Οι διδάσκοντες σε ΜΠΣ προέρχονται κατά εξήντα 
τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 
407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 
173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι 
οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο 
είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Συνέλευση 
του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του ΜΠΣ σε διδακτι-
κό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980(Α΄ 112) 
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αι-
τιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση 
διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι 
ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις.

3. Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη 
συμμετοχή του σε ΜΠΣ, με τη μορφή μαθήματος, σε-
μιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς 
αμοιβή, επιπλέον των νόμιμων υποχρεώσεών του, ενός 
μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε 
τουλάχιστον ένα ΜΠΣ του Τμήματός του ή άλλου Τμή-
ματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του 
δεν λειτουργεί ΜΠΣ. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή 
διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα 
στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, 
περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παρα-
πάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. 
έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών 
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

4. Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήπο-
τε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα ΜΠΣ 
δεν υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) 
των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές 
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έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του 
ν. 4472/2017. Η συμμετοχή σε ΜΠΣ σε καμία περίπτωση 
δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτω-
σης θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και 
του άρθρου 99 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

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

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

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

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

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής (ΥΚ)
Κάθε ΥΚ είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του μαθή-

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

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

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

ση απουσίας ειδοποιούν τον υπεύθυνο καθηγητή τρεις 
τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας (ΜΔΕ)

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

Άρθρο 5
Προκήρυξη θέσεων - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκήρυξη θέσεων
Η ΣΕ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο 
τύπο (που γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη 
των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους εν-
διαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται 
τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο 
ΜΠΣ «Υπερηχογραφική Λειτουργική Απεικόνιση για την 
πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», η 
προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γενικός τρό-
πος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής 
δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά 
έντυπα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ή τους αποστέλλει/ 
παραδίδει η Γραμματεία.

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ
Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστη-

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

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

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι είναι:

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

δειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ)
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος 

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

4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και απο-

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

χουν)
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
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9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα με-
ταφρασμένο

10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας ή μία ηλεκτρονική 
φωτογραφία

Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

(ΜΦ) συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, 
όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΜΠΣ.

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

πόμενες προθεσμίες, έχουν προσκομίσει
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται από την 

Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) σε δύο φάσεις:
Α' Φάση:
Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.
Β' Φάση:
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 

0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος
πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Η ΣΕ σε 

συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) των υποψη-
φίων, αξιολογεί και προκρίνει σε συνεδρίαση τους υπο-
ψηφίους με βάση τα κριτήρια:

• Γενικός βαθμός πτυχίου x 2 (έως 25 μόρια)
• Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημό-
σιου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 25 
μόρια)

• Γνώση ξένης γλώσσας (έως 10 όταν συνοδεύεται από 
την απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου). Η επάρκεια της 
ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με ανάλογο πτυχίο, 
πιστοποιητικά ή με εξετάσεις που θα ορίζονται από τη ΣΕ

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

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

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

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

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκε-
ντρώσει κάθε υποψήφιος, η ΕΕ συντάσσει αξιολογικό 
πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπε-
ριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι 
και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Εφόσον υπάρχει ικανός 
αριθμός αιτήσεων από ειδικευόμενους ιατρούς, το 1/3 
του συνολικού αριθμού των εισακτέων φοιτητών, θα 
αποτελείται από αυτούς με την υψηλότερη βαθμολο-
γία. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη ΣΕ 
προς έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση που δυο ή περισ-
σότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο 
αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. 
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν 
γραπτώς εντός πέντε (5) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι 
την ένταξη τους στο ΜΠΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λει-
τουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο 
μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση 

αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία 
ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολό-
γησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοί-
νωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη ΣΕ.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο 

ΜΠΣ καθορίζεται για κάθε χρόνο στον αριθμό πενήντα 
(50). Επιπρόσθετα, ανά έτος θα γίνονται αποδεκτοί δύο 
(2) ιατροί που υπηρετούν στην Αγγειοχειρουργική Κλινι-
κή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής διδάκτρων. Για την επιλογή τους, θα ισχύουν 
τα ίδια κριτήρια όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κα-
νονισμό.

Άρθρο 6 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΜΠΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνι-
ση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθή-
σεων» στην αγγλική: “Advanced Ultrasonic Functional 
Imaging And Research for Prevention and Diagnosis of 
Vascular Diseases”.

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια σπουδών στο ΜΠΣ

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

Άρθρο 8
Αναστολή φοίτησης

Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητή-
σει, με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθη-
σης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχια-
κής διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με 
απόφαση του ΣΕ, δίνεται μόνο μία φορά και δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ακαδημαϊ-
κών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός (1) εξαμήνου. 
Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο (2) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ΜΦ 
που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε πε-
ριπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται 
από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτω-
ση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης. Ο ΜΦ 
που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος 
να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σε-
μινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε 
αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοί-
τησής του. Ο ΜΦ που παίρνει άδεια αναστολής φοίτη-
σης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να 
υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγρα-
φής του ως ΜΦ. Οι ΜΦ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική 
άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής 
τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρατεταμένη 
ασθένεια κ.λπ.)
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Άρθρο 9
Υποτροφίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

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

Άρθρο 10 
Δίδακτρα

Τα δίδακτρα καταβάλλονται με την έναρξη του εξα-
μήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΜΠΣ 
δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει κα-
ταβληθεί. Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή 
έχουν οριστεί στις 3.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο: 1.000 ευρώ, 
Β’ Εξάμηνο: 1.000 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 1.000 ευρώ) και από 
τους πενήντα (50) εισακτέους φοιτητές.

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

Άρθρο 11
Διδασκαλία - Φοίτηση - Εξετάσεις - Βαθμολογία

Τα μαθήματα στο ΜΠΣ αρχίζουν και τελειώνουν σύμ-
φωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι 
υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της προθε-
σμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότη-
τας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή 
την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται 
απόφαση της ΣΕ. Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακο-
λουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και 
τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε 
μάθημα. Απουσία πέραν του 20% (διαλέξεις, εργαστήρια, 
ασκήσεις πεδίου ή μη έγκυρη παράδοση των εργασιών) 
οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του 
αντίστοιχου μαθήματος και υποχρεούται να το παρακο-
λουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα 
οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλι-
πώς όλες τις δραστηριότητες του ΜΠΣ. Σε αποκλεισμό 
από τις εξετάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και 
απουσίες από τις επιστημονικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του 
ΜΠΣ, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, 
ασκήσεις πεδίου, μη έγκυρη παράδοση των εργασιών σε 
μάθημα. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προ-
φορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο 
που θα καθορίσει ο Υπεύθυνος Καθηγητής. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε 
εξαμήνου σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
η ΣΕ μπορεί να τροποποιήσει ή να μεταθέσει το χρόνο 
εξετάσεων ή να ορίσει και τρίτη εξεταστική περίοδο κατά 

το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμε-
νου ακαδημαϊκού έτους.

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις 
οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος 
το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητι-
κών κρίνονται από το ΣΕ, το οποίο αποφαίνεται περί της 
επάρκειας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά 
την απόλυτη κρίση του. Ο βαθμός των μαθημάτων που 
έχει επιτύχει ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής κατοχυρώνεται.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων.

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

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

Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται σύμφω-
να με το τελετουργικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας παρου-
σία εκπροσώπων των Πρυτανικών Αρχών. Ο τύπος του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και το κείμενο 
της καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται 
σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 12 
Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 
ακολουθούν τον Ενιαίο Κανονισμό (ΕΚ) των Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου, 
καθώς και τις αποφάσεις της ΣΕ του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών «Υπερηχογραφική Λειτουργική 
Απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγεια-
κών παθήσεων». Ακόμη υποχρέωση των μεταπτυχιακών 
φοιτητών είναι μετά το πέρας των μαθημάτων να κά-
νουν την αξιολόγηση των καθηγητών τους. Οι ΜΦ, μετά 
την ολοκλήρωση του μαθήματος παραδίδουν ανώνυμο 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του 
προγράμματος, που αφορά το περιεχόμενο του κάθε 
μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του 
από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του και 
αξιολόγηση του με δεδομένη κλίμακα. Τα ερωτηματολό-
για αυτά έχουν συνταχθεί από την επιτροπή αξιολόγησης 
και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους παραδίδεται 
στους διδάσκοντες με σκοπό την αυτοβελτίωσή τους.
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Άρθρο 13 
Αξιολόγηση του ΜΠΣ

Α. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες 
καθηγητές

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

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

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

Γ. Αξιολόγηση του ΜΠΣ από εξωτερικούς αξιολογητές
Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 

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

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

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

Άρθρο 14
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το ΜΠΣ 
στην «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την 
πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» ορ-
γανώνει σε ετήσια βάση, συνέδρια και ημερίδες καθώς 

και παρουσιάσεις διακεκριμένων επιστημόνων που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό και συμμετέχει στην ορ-
γάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε συχνά και σημαντικά νοσήματα όπως 
είναι η ανευρυσματική νόσος της κοιλιακής αορτής και 
η χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια των κάτω μελών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 5160/Φ20 (3)
    Έγκριση των όρων και προϋποθέσεων χορήγη-

σης εκπαιδευτικής άδειας για μεταδιδακτορική 

έρευνα στα μέλη κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
(  Συνεδρίαση 188/19.07.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, του 

ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

3. Τη με αριθ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

4. Τη με αρ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

5. Τη με αρ. 1708/Φ20/27-03-2018 απόφαση του Πρύ-
τανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «2η Τροποποίηση της συ-
γκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

6. Τη με αρ. 4889/Φ20/27-06-2018 απόφαση του Πρύ-
τανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «3η Τροποποίηση της συ-
γκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

7. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/ 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης, αποφάσισε:

• Η εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση μεταδιδακτορι-
κής έρευνας στα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. χορηγείται με Πράξη Πρύτανη, ύστερα από: (α) 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, για όσους είναι 
ενταγμένοι σε Τμήμα, και (β) εισήγηση της Κοσμητείας, 
για όσους είναι ενταγμένοι στη Σχολή.

• Στην, κατά περίπτωση, εισήγηση πρέπει να διατυ-
πώνεται με σαφή τρόπο πώς θα αναπληρωθεί το μέλος 
Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που θα απουσιάσει με εκπαιδευ-
τική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα, όσο και το έργο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46979Τεύχος Β’ 3745/31.08.2018

(διδακτικό κ.λπ.) που θα του ανατεθεί για το υπόλοιπο 
του/ων ακαδημαϊκού/ών εξαμήνου/ων, προ ή/και μετά 
την απουσία του.

• Το χρονικό διάστημα λήψης της εκπαιδευτικής άδειας 
για μεταδιδακτορική έρευνα, μπορεί να είναι και μικρό-
τερο των 6 ή των 12 μηνών.

• Συστήνεται η έναρξη και λήξη της εκπαιδευτικής 
άδειας μεταδιδακτορικής έρευνας να συμπίπτει με την 
έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ειδικότερα 
η ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου να συμπί-
πτει με την έναρξη ή λήξη της εκπαιδευτικής άδειας για 
την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμ-
ματος σπουδών.

• Για τα κατά τη δημοσίευση του ν. 4386/2016 υπηρε-
τούντα ή υπό διορισμό μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., για 
την συμπλήρωση της εξαετίας ή της τριετίας λαμβάνεται 
υπόψη ο συνολικός αναγνωρισμένος χρόνος υπηρεσίας 
στο δημόσιο. Για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των οποί-
ων οι θέσεις προκηρύχθηκαν ή θα προκηρυχθούν μετά 
την δημοσίευση του ν. 4386/2016 για την συμπλήρωση 
της εξαετίας ή της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπη-
ρεσία στην αντίστοιχη κατηγορία (Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.). 

Για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων, ως χρόνος 
υπηρεσίας δεν υπολογίζεται: α) το χρονικό διάστημα 
προηγούμενης εκπαιδευτικής άδειας, β) το χρονικό δι-
άστημα αναστολής καθηκόντων, γ) το χρονικό διάστημα 
άδειας άνευ αποδοχών, δ) ο χρόνος νόμιμης μακροχρό-
νιας (πάνω από 20 ημέρες) άδειας απουσίας όπως αναρ-
ρωτική άδεια, άδεια κύησης, άδεια ανατροφής τέκνου, 
ε) ο χρόνος αποχής από καθήκοντα με απόφαση Υπουρ-
γού ή λόγω πειθαρχικής ποινής.

• Η αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας μεταδι-
δακτορικής έρευνας και οι απαιτούμενες αποφάσεις 
οργάνων είναι δυνατόν να προηγούνται του χρόνου θε-
μελίωσης του δικαιώματος λήψης επιστημονικής άδειας. 
Η αντίστοιχη Πράξη Πρύτανη, όμως, εκδίδεται μετά το 
χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ  
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*02037453108180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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