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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 54/10/7.3.2019
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
490/31.8.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία
τεσσάρων (4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018,
τ.Α΄) 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».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.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».
5. 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.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
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ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής στην αριθμ. 6/12.2.2019 συνεδρίαση της και το
απόσπασμα πρακτικού αυτής.
8. 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).
9. Την αριθμ. 53/10/7.3.2019 απόφαση της Συγκλήτου
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αναφορικά με
την έγκριση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ..
11. Την με αριθμ. 3/12/7.3.2019 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.
12. Το με αριθμ. πρωτ. 60174/Ζ1/16.4.2019 έγγραφο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
13. 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: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ» 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.).
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
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ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του
Π.Μ.Σ «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία».
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιατρικής, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ιατρικής και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική
Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική
συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της
γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήμης
της ιατρικής, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας, στην υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση των πτυχιούχων
στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Απεικόνισης στην
Οφθαλμολογία.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική
Απεικόνιση του οπτικού συστήματος.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
Α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα
της ιατρικής απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και τον
οφθαλμό ειδικότερα.
Β) να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες που θα
τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν προγράμματα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση, και παρακολούθηση
οφθαλμικών και συστηματικών νόσων.
Γ) να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε
θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική
και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.
Δ) να καταρτίσει - εξειδικεύσει ικανούς και αποτελεσματικούς επιστήμονες στην ιατρική, ερευνητική μεθοδολογία των εφαρμογών της απεικόνισης στο οπτικό
συστημα και στον οφθαλμό ειδικότερα. Η ευρύτερη και
πληρέστερη προσέγγιση της κλινικής και διαγνωστικής
πρακτικής στην Οφθαλμολογία και η ανάπτυξη νέων
διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.
Ε) να εκπαιδεύσει επιστήμονες (οφθαλμιάτρους, οπτικούς, νοσηλευτές, χειριστές ιατρικών μηχανημάτων)
στην ερευνητική μεθοδολογία, καθώς και στην τεκμηριωμένη διδασκαλία της Οφθαλμολογίας.
Άρθρο 4
Όργανα του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
«Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» 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.,
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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:
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια 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,
2. ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
6. 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 Ιατρικής, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και
εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής
για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του Π.Μ.Σ..
4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,
ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες
του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου του
ν. 4485/2017.
5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι μέλος της
Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 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..
6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του
ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη
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Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου
13 Α 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 αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα
που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες
στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου
επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν
υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το
έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής. Η
θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, 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 του ν. 4485/2017,
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες
(Μ.Φ.).
Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 1,15
(30/26) ενώ ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των
προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιατρικής
του ΔΠΘ είναι 0,62 (672/1082) και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος είναι 5,69 (672/118)
(άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).
Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
Ιατρικής, των σχολών Επιστημών Υγείας, των σχολών
Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών καθώς
και των Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των
τμημάτων των ΤΕΙ:
• Οπτικής και Οπτομετρίας
• Ιατρικών Εργαστηρίων
• Νοσηλευτικής
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 παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον υπηρετούν
στο Τμήμα Ιατρικής και ο τίτλος σπουδών και το έργο
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που επιτελούν στο Τμήμα Ιατρικής είναι συναφές με το
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. το Τμήμα Ιατρικής σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευσή
του προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, είτε
σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.
ii. Δικαιολογητικά.
Η επιλογή γίνεται με βάση προσωπικό φάκελο των
υποψηφίων, ο οποίος κατατίθεται εντός της οριζόμενης
από την προκήρυξη προθεσμίας και περιλαμβάνει τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών εάν
υπάρχουν (με τις απαιτούμενες νόμιμες μεταφράσεις και
αναγνώριση ισοτιμίας για τίτλους της αλλοδαπής). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, μπορούν
να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του
οικείου Τμήματος και να προσκομίσουν το πτυχίο τους
ευθύς μόλις ορκιστούν (μέχρι τη λήξη του Β΄εξαμήνου
του Π.Μ.Σ. το αργότερο).
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή προφορικών ανακοινώσεων.
6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεύτερης ξένης
γλώσσας εκτός της Αγγλικής (εάν υπάρχει).
9. Δικαιολογητικά, άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας
(εάν υπάρχουν).
iii. Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ., και περιλαμβάνουν:
1. Γενικό βαθμό του βασικού πτυχίου.
2. Προηγούμενες σπουδές ή άλλα διπλώματα σχετικά
με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
3. Δημοσιευμένη ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
4. Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
5. Πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης
γλώσσας εκτός της Αγγλικής.
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6. Επαγγελματική δραστηριότητα, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
7. Προσκόμιση συστατικών επιστολών.
8. Προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής
Εισακτέων.
iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη
κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Η Επιτροπή Επιλογής απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια
που έχουν τεθεί. Για την επιλογή των υποψηφίων αξιολογούνται και συνεκτιμώνται τα προσόντα τους, όπως
αυτά αποτυπώνονται στις αιτήσεις τους.
γ) Η Επιτροπή Επιλογής κατά την κρίση της καλεί τους/
τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σε
προφορική συνέντευξη.
δ) Η Επιτροπή Επιλογής προχωρά στην τελική βαθμολογική ιεράρχηση των υποψηφίων και συντάσσει πρακτικό επιλογής, συνοδευόμενο από τον Τελικό Πίνακα
Επιλογής, τον οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στη
Συνέλευση του Τμήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι δύναται να γίνουν δεκτοί ως
υπεράριθμοι μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της
Επιτροπής. Εάν οι ισόβαθμοι υποψήφιοι υπερβαίνουν
τους τρεις, διενεργείται κλήρωση.
ε) Ο Τελικός Πίνακας Επιλογής επικυρώνεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Ιατρικής.
Άρθρο 8
Διάρκεια Σπουδών
1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία»
ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνος για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση
διπλωματικής εργασίας (Γ΄ εξάμηνο).
Η φοίτηση στο πρόγραμμα 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 από το ΠΜΣ διάρκειας,
αλλιώς διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
2. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή
ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι), στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών,
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα
εξάμηνα.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός
φοιτητής χάνει την φοιτητική του ιδιότητα. Ο χρόνος
αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια
κανονικής φοίτησης.
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3. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα
μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του
Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής.
Λόγοι διαγραφής είναι:
α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή,
η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή ελλιπείς παρακολουθήσεις, μη
προσέλευση σε εξετάσεις κ.λπ.,
β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων,
που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,
γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, η χρήση μέσων και
μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο στις εξετάσεις,
η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του
Προγράμματος ή η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ΔΠΘ,
δ) αίτηση του/της ίδιου/ιας του μεταπτυχιακού/κής
φοιτητή/τριας.
Άρθρο 9
Όροι φοίτησης
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, αρχίζουν οι
εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών.
Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση
αυτού του Κανονισμού και θεωρείται ότι 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.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες (δύο διδακτικές ώρες) σε
κάθε μάθημα. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και έως τέσσερις (4)
σε κάθε μάθημα και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί
(εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων),
τότε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, η περίπτωση εξετάζεται από
την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή
όχι το αίτημα και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος
για την τελική έγκριση. Σε περίπτωση που ο αριθμός
των παρουσιών αυτών δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια
θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα αυτό.
Οι Μ.Φ. οφείλουν να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις προβλεπόμενες και οριζόμενες
ημερομηνίες (π.χ. υποβολή δηλώσεων, εργασιών, καταβολή διδάκτρων).
Ειδικότερα θέματα σχετικά με την παρακολούθηση
των μαθημάτων και γενικότερα τη συμμετοχή των Μ.Φ.
στο ΠΜΣ αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από το δι-
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δάσκοντα, το Διευθυντή του ΠΜΣ και τη Συντονιστική
Επιτροπή.
O/Η Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του/της εφ’ όσον:
α. συμπλήρωσε τις υποχρεωτικές ώρες μαθημάτων
στα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών
β. περάτωσε επιτυχώς όλα τα μαθήματα
γ. περάτωσε και υποστήριξε επιτυχώς τη μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία.
Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ/ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται
σε ενενήντα (90).
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και την εφαρμοσμένη κλινική άσκηση, τα οποία
κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και
Β΄). Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται
η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας, της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ΠΜ/ECTS)
ορίζονται σε τριάντα (30).
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται
ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS
(Πιστωτικές
Μονάδες)

1

Ανατομία του Οπτικού Συστήματος 5

2

Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση

5

3

Οπτική

5

4

Βιοστατιστική - Θεωρία και Μεθοδο- 5
λογία στην Έρευνα

5

Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξα- 30
μήνου
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS
(Πιστωτικές
Μονάδες)

1

Απεικόνιση παθήσεων κερατοειδή

6

2

Απεικόνιση παθήσεων βυθού

6

3

Απεικόνιση γλαυκωματικής οπτικο- 6
πάθειας

4

Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική

5

Απεικονιστικές προσεγγίσεις την 3
Ιστολογία και Εμβρυολογία

6

Εφαρμοσμένη Μαγνητική και Αξονι- 3
κή Τομογραφία

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξα- 30
μήνου
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεώσεις

ECTS
(Πιστωτικές
Μονάδες)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90

ΕCTS: European Credit Transfer System
Περιγραφή μαθημάτων Μαθήματα Α΄Εξαμήνου
1. Ανατομία του Οπτικού Συστήματος
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του φοιτητή/
τριας ώστε να εξοικοιώσει τον/την φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες στην ανατομίας του οπτικού συστήματος.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτυξει τις βασικές αρχές
της ανατομίας του οπτικού συστήματος (οφθαλμός /
νευρική οδός / ανώτερα κέντρα αντίληψης της όρασης).
- Να εισάγει και να ασκήσει τον/την φοιτητή/τρια στην
εφαρμογή των βασικών αρχών της ανατομίας του οπτικού συστήματος στην ιατρική απεικόνιση.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Ο κόγχος, λειτουργία, τρήματα. Οι διαστάσεις του
οφθαλμού, δομές, στρώματα.
• Δακρυϊκό σύστημα, δομή, λειτουργία. Βλέφαρα.
• Πρόσθιο ημιμόριο του οφθαλμού.
• Οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού.
• Ενδοφθάλμια πίεση. Κρυσταλλοειδής φακός.
• Οπτική οδός. Οφθαλμοκινητικοί μύες - Νεύρωση.
• Εμβρυολογία του οφθαλμού.
• Κβαντική Οπτική. Ηλικιακές αλλαγές στον οφθαλμό.
2. Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με σύγχρονο
τρόπο τις βασικές μεθόδους και τα σύγχρονα μηχανήματα απεικόνισης.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις μεθόδους απεικόνισης και την εφαρμογή σε αυτές των φυσικών αρχών
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην κλινική
διάγνωση, στη διαχείριση των ασθενών και στην βιοϊατρική έρευνα.
- Να περιγράψει και να εξοικειώσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με τα πιο σύγχρονα και βασικά
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή
κλινική πράξη στο πεδίο της οφθαλμολογίας.
Περιεχόμενο μαθήματος
• Δοσιμετρία / Παράγοντες κινδύνου / Προστασία /
Ακτινοβολίες.
• Υπέρηχοι.
• Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.
• Φλουραγγειογραφία.
• Οπτική Τομογραφία Συνοχής.
• Συνεστιακή Μικροσκοπία.
• Scheimpflug κάμερα.
3. Οπτική
Το μάθημα συμβάλλει στην εκπαίδευση του φοιτητή/
τριας στην οπτική και τα οπτικά συστήματα.
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Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις βασικές αρχές
της φυσικής που διέπουν οπτικά συστήματα όπως οι
φακοί, τα πρίσματα και οι πολωτές και να παρουσιάσει
έννοιες όπως της συμβολής και της περίθλασης.
- Να εισάγει και να ασκήσει τον/την φοιτητή/τρια στην
εφαρμογή των βασικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τα οπτικά φαινόμενα.
- Να εισάγει τις βασικές έννοιες στα Lasers και τα Ολογράμματα.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, τα φωτόνια και το φως.
• Διάδοση του φωτός.
• Γεωμετρική Οπτική.
• Πόλωση.
• Συμβολή.
• Διάθλαση.
• Οπτική Συστήματα και Lasers.
4. Βιοστατιστική - Θεωρία και Μεθοδολογία στην
Έρευνα
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με σύγχρονο
τρόπο τις βασικές μεθοδολογίες και στατιστικές τεχνικές
στις βιοεπιστήμες καθώς και τις βασικές μεθοδολογίες
και τεχνικές σχεδιασμού ερευνητικών εργασιών.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει στις εισαγωγικές
έννοιες στις στατιστικής με έμφαση στις βιολογικές επιστήμες.
- Να εισάγει και να ασκήσει τον φοιτητή στις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές
επιστήμες.
- Να εξοικειώσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή με τις σημαντικότερες στατιτικές τεχνικές και στατιστικά πακέτα
που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων στις βιοεπιστήμες.
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις εισαγωγικές
έννοιες της ερευνητικής διαδικασίας.
- Να εισάγει και να ασκήσει τον φοιτητή στις μεθόδους
σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνητικών εργασιών.
- Να εξοικειώσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή με τις σημαντικότερες τεχνικές και που χρησιμοποιούνται στο
σχεδιασμό και υλοποίηση στην έρευνα.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Περιγραφική στατιστική
• Θεωρία πιθανοτήτων
• Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας
• Επαγωγική στατιστική: Εκτιμητική
• Επαγωγική στατιστική: Έλεγχος υποθέσεων
• Ανάλυση επιβίωσης. Πολυπαραγοντική στατιστική
ανάλυση
• Βασικές κατευθύνσεις στη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου. Ζητήματα Βιοηθικής.
• Βασικές τεχνικές για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Τα είδη των ερευνητικών μελετών / Παραδείγματα.
5. Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με αποτελεσματικό τρόπο την μεθοδολογία, τις βασικές μεθόδους/
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τεχνικές και τα σύγχρονα μέσα ανάλυσης ιατρικών εικόνων και ιδιαίτερα εικόνων του οφθαλμού.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις εισαγωγικές
έννοιες επεξεργασίας εικόνων και τις βασικές αρχές
τεχνικών κατάτμησης, ευθυγράμμισης και δημιουργίας άτλαντα/χάρτη, καθώς και χαρτογράφησης οπτικών
νεύρων.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στις βασικές έννοιες και τις κυριότερες μεθοδολογίες ανάλυσης ιατρικών εικόνων και ιδιαίτερα εικόνων
του οφθαλμού.
Περιεχόμενο του μαθήματος:
• Εισαγωγή στην επεξεργασία και ανάλυση εικόνας.
• Κρίσιμα ζητήματα στη βιοϊατρική ανάλυση εικόνας.
• Γραμμικά φίλτρα εικόνων.
• Μη-Γραμμικά φίλτρα εικόνων.
• Εισαγωγή στην κατάτμηση (segmentation) εικόνας.
• Ανίχνευση ακμών και μοντέλα ενεργών περιγραμμάτων I (ή μοντέλα φιδιού).
• Ανίχνευση ακμών και μοντέλα ενεργών περιγραμμάτων II (ή μοντέλα φιδιού).
• Πρακτική εισαγωγή στην κατάτμηση με το λογισμικό
ITK-SNAP I.
• Πρακτική εισαγωγή στην κατάτμηση με το λογισμικό
ITK-SNAP ΙΙ.
• Πρακτική εισαγωγή στην κατάτμηση με το λογισμικό
ITK-SNAP IΙΙ.
• Εισαγωγή στην αντιστοίχιση δομών (registration)
εικόνων.
• Παραμετρικές τεχνικές αντιστοίχισης δομών εικόνων
με παραμόρφωση.
• Μη παραμετρικές τεχνικές αντιστοίχιση δομών εικόνων με παραμόρφωση.
• Ποσοτικά κριτήρια για την αντιστοίχιση δομών εικόνων.
• Πρακτική εισαγωγή στην αντιστοίχιση δομών με το
λογισμικό BioImageSuite Ι.
• Πρακτική εισαγωγή στην αντιστοίχιση δομών με το
λογισμικό BioImageSuite ΙI.
• Πρακτική εισαγωγή στην αντιστοίχιση δομών με το
λογισμικό BioImageSuite ΙII.
• Εισαγωγή στη εξαγωγή χαρακτηριστικών I.
• Εισαγωγή στη εξαγωγή χαρακτηριστικών II.
• Μοντέλο Σακιδίου Λέξεων (Bag of Words).
• Ταξινομητές I.
• Ταξινομητές II.
• Μηχανική μάθηση - Νευρωνικά δίκτυα και Τεχνητή
Νοημοσύνη.
• Εφαρμογές I: Διάγνωση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (CAD) εκφύλισης της ωχράς κηλίδας από OCT
εικόνες - Κατάτμηση OCT εικόνων.
• Εφαρμογές ΙΙ: Διάγνωση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (CAD) με εικόνες βυθού αμφιβληστροειδούς
(Retinal Fundus).
Μαθήματα Β΄Εξαμήνου
1. Απεικόνιση παθήσεων κερατοειδή
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με σύγχρονο
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τρόπο τα απεικονιστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την ιατρική ανάλυση των εικόνων του οφθαλμού
μέσω εστιασμένης θεωρητικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης κλινικής άσκησης.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τη βασική λειτουργία και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται
η λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων στην
οφθαλμολογία και συγκεκριμένα αυτών που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση παθήσεων του κερατοειδή.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων στην οφθαλμολογία και συγκεκριμένα αυτών
που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση παθήσεων του
κερατοειδή.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην ερμηνεία των απεικονιστικών
αποτελεσμάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Τοπογραφία κερατοειδούς.
• Τομογραφία κερατοειδούς (Scheimpflug camera).
• Κατοπτρική βιομικροσκοπία.
• Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) προσθίου ημιμορίου.
• Χρήση του Fempto second laser και του Excimer laser
για τη διόρθωση των διαθλαστικών αναμαλιών.
2. Απεικόνιση παθήσεων βυθού
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με σύγχρονο
τρόπο τα απεικονιστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την ιατρική ανάλυση των εικόνων του οφθαλμού
μέσω εστιασμένης θεωρητικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης κλινικής άσκησης.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τη βασική λειτουργία και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται
η λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων στην
οφθαλμολογία και συγκεκριμένα αυτών που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση παθήσεων του βυθού.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων στην οφθαλμολογία και συγκεκριμένα αυτών
που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση παθήσεων του
βυθού.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην ερμηνεία των απεικονιστικών
αποτελεσμάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Φωτογραφία βυθού του οφθαλμού.
• Φλουροαγγειογραφία - Angio OCT.
• OCT ωχράς.
3. Απεικόνιση γλαυκωματικής οπτικοπάθειας
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με σύγχρονο
τρόπο τα απεικονιστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την ιατρική ανάλυση των εικόνων του οφθαλμού
μέσω εστιασμένης θεωρητικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης κλινικής άσκησης.
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Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τη βασική λειτουργία και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται
η λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων στην
οφθαλμολογία και συγκεκριμένα αυτών που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση παθήσεων που αφορούν στο
οπτικό νεύρο.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων στην οφθαλμολογία και συγκεκριμένα αυτών
που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση παθήσεων που
αφορούν στο οπτικό νεύρο.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην ερμηνεία των απεικονιστικών
αποτελεσμάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Μελέτη της στοιβάδας των νευρικών ινών (RNFL).
• Μελέτη του συμπλέγματος των γαγγλιακών κυττάρων
(GCC).
• Μελέτη της κεφαλής του οπτικού νεύρου.
• Οπτικά πεδία.
• Φωτογραφία βυθού του οφθαλμού/ DRS.
• OCT- Απεικόνιση προσθίου ημιμορίου.
• SLT.
4. Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να εφαρμόζει επιτυχώς και με σύγχρονο
τρόπο τις βασικές μεθοδολογίες και στατιστικές τεχνικές
ανάλυσης στις βιοεπιστήμες καθώς και την ανάλυση και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην εφαρμογή στην πράξη των
σημαντικότερων στατιστικών τεχνικών και στατιστικών
ηλεκτρονικών πακέτων και λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και την ανάλυση ερευνητικών
και κλινικών δεδομένων στις βιοεπιστήμες.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στις μεθόδους αξιολόγησης των
κλινικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εφαρμογή και πρακτική άσκηση των παρακάτω ενοτήτων:
• Περιγραφική στατιστική.
• Θεωρία πιθανοτήτων.
• Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας.
• Επαγωγική στατιστική: Εκτιμητική.
• Επαγωγική στατιστική: Έλεγχος υποθέσεων.
• Ανάλυση επιβίωσης. Πολυπαραγοντική στατιστική
ανάλυση.
5. Απεικονιστικές προσεγγίσεις την Ιστολογία και Εμβρυολογία
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με σύγχρονο
τρόπο τα μηχανήματα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση και επεξεργασία των ιστολογικών παρασκευασμάτων μέσω εστιασμένης θεωρητικής
ανάλυσης και εφαρμοσμένης κλινικής άσκησης.
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Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τη βασική λειτουργία και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η
λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων και των
μεθόδων επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται στην
απεικόνιση των ιστολογικών παρασκευασμάτων
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην χρήση απεικονιστικών
μηχανημάτων και των μεθόδων επεξεργασίας που
χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση των ιστολογικών
παρασκευασμάτων
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην ερμηνεία των απεικονιστικών
αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση
και επεξεργασία των ιστολογικών παρασκευασμάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Μέθοδοι επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων.
• Μικροσκόπηση και μελέτη ιστολογικών δομών της
οπτικής οδού (οπτικό νεύρο, αμφιβληστροειδής χιτώνας,
μελάγχρουν επιθήλιο, κερατοειδής χειτώνας, δακρυϊκός
αδένας κ.τ.λ.).
• Μελέτη εμβρύων με συγγενείς διαμαρτίες των
οφθαλμών.
6. Εφαρμοσμένη Μαγνητική και Αξονική Τομογραφία
Το μάθημα συμβάλει στην εκπαίδευση του/της φοιτητή/τριας ώστε να χρησιμοποιεί επιτυχώς και με σύγχρονο
τρόπο τα μηχανήματα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την μαγνητική και αξονική τομογραφία μέσω
εστιασμένης θεωρητικής ανάλυσης και εφαρμοσμένης
κλινικής άσκησης.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να παρουσιάσει και να αναπτύξει τη βασική λειτουργία και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η
λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για μαγνητική και αξονική τομογραφία.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για μαγνητική και αξονική
τομογραφία, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τον
οφθαλμό και τον κόγχο.
- Να εξοικειώσει και να ασκήσει τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια στην ερμηνεία των απεικονιστικών
αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται για μαγνητική
και αξονική τομογραφία, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τον οφθαλμό και τον κόγχο.
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Μαγνητική τομογραφία
• Αξονική τομογραφία
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική,
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα σε
επιλεγμένες διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται στους/στις Μ.Φ. το ωρολόγιο πρόγραμμα του
τρέχοντος εξαμήνου, με το περιεχόμενο, τη διάρκεια και
τους διδάσκοντες των μαθημάτων, τις ημερομηνίες της
εξεταστικής περιόδου, άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κτλ.
Η φοίτηση στα μαθήματα ολοκληρώνεται σε εντατικούς κύκλους θεωρητικών διαλέξεων και πρακτικής
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άσκησης, με τρόπο ώστε το ΠΜΣ να είναι κατάλληλο
ακόμη και για υποψηφίους με αυξημένες υποχρεώσεις,
εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.
Η διδασκαλία με μέσα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης
δεν ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των διδακτικών ωρών. Για τη διεξαγωγή της εξ΄αποστάσεως
εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά μέσα τηλεεκπαίδευσης, που διατίθενται από Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ
και το Υπολογιστικό Κέντρο του ΔΠΘ.
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους
διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή
του Π.Μ.Σ., ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η συντονιστής/τρια του μαθήματος.
Η αξιολόγηση γίνεται κατά βάση με γραπτές εξετάσεις
(ή με προφορικές εξετάσεις εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος αξιολογείται από την ΣΕ μετά από αίτηση
του/της Μ.Φ.) καθώς και επαναληπτικές εξετάσεις σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής κατά τις
πρώτες εξετάσεις. Η μορφή των εξετάσεων και οι όροι
αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται κατά
την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος.
Στην περίπτωση αποτυχίας σε επανεξέταση οποιουδήποτε μαθήματος (έως δύο ανά εξάμηνο), ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει αποτύχει στο μάθημα και υποχρεούται σε
επανεξέταση και εκ νέου παρακολούθηση του εν λόγω
μαθήματος στον επόμενο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ.
Ο/Η Μ.Φ. δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε περισσότερα
από 2 (δύο) μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο μέγιστο αυτό
ποσοστό αποτυχιών συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα, στις εξετάσεις των οποίων ο/η Μ.Φ. δεν προσήλθε
αδικαιολογήτως. Αποτυχία του/της Μ.Φ. σε 3 (τρία) και
άνω μαθήματα ανά εξάμηνο, συνεπάγεται παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου
του ΠΜΣ, στον επόμενο κύκλο σπουδών.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από το
μηδέν (0) ως το δέκα (10) ως εξής: προβιβάσιμος βαθμός
θεωρείται ο βαθμός 5 (50% ορθών απαντήσεων). Άριστα:
από οκτώ και πενήντα (8.50) μέχρι δέκα (10), πολύ καλά:
από επτά (7) ως οκτώ και σαράντα εννέα (8.49) και καλά:
από πέντε (5) έως έξι και ενενήντα εννέα (6.99).
Η τελική βαθμολογία του ΠΜΣ υπολογίζεται ως το
άθροισμα του βαθμού όλων των μαθημάτων και του
βαθμού της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Πιο
συγκεκριμένα, ο τελικός βαθμός καθορίζεται ως εξής:
Βαθμός Α’ Εξαμήνου: 30% του τελικού βαθμού, Βαθμός Β’
Εξαμήνου: 30% του τελικού βαθμού, Βαθμός Πτυχιακής
εργασίας: 40% του τελικού βαθμού.
Τα γραπτά δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο αξιολόγησης παραδίδονται για φύλαξη στη Γραμματεία του
ΠΜΣ, ώστε να είναι άμεσα δυνατή η τεκμηρίωση της
βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων
κοινοποιούνται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του
Π.ΜΣ. στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες μετά
την ημερομηνία εξέτασης.
Επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση, με συμμετοχή
στην ίδια εξεταστική περίοδο, προκειμένου ο φοιτητής
να βελτιώσει τη βαθμολογία του.
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Ο βαθμός του/της φοιτητή/τριας καταχωρείται με ευθύνη της Γραμματείας στον ατομικό φάκελο του/της.
Άρθρο 11
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) πραγματοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. και
η δημόσια υποστήριξή της γίνεται μετά το πέρας του
εξαμήνου.
Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα
μαθήματα του Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
Η ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και ακολουθεί τα
κατωτέρω στάδια:
1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα
υποβολής θέματος Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με
επιτυχία τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων και
πριν την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.
Υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια και επισυνάπτεται το περίγραμμα της ερευνητικής πρότασης
της υπό εκπόνηση 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 παρόντα 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 την αίτηση του/
της υποψηφίου/ιας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα
αυτής και συγκροτεί την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή
για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας
είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα.
Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή/και της υπό
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
3. Διαδικασία εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.)
Η Δ.Ε. συντάσσεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα,
με ευρεία περίληψη στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα
αντίστοιχα, κατόπιν συνεννόησης του/της Μ.Φ. και του/
της επιβλέποντος/ουσας.
Την εποπτεία για την πορεία της εργασίας έχει ο/η Επιβλέπων/ουσα της Διπλωματικής Εργασίας. Ο/η Επιβλέπων/ουσα κατευθύνει τον/την Μ.Φ. στην επιτέλεση του
έργου και επιβλέπει την πρόοδό του/της. Υποχρέωση
του/της Επιβλέποντα/ουσας είναι επίσης να εξασφαλίζει
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή
της εργασίας.
Αλλαγή ή τροποποίηση του θέματος της Δ.Ε. μπορεί να
γίνει μόνο σε περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη
του/της επιβλέποντος/ουσας, αιτιολογημένη θετική Εισήγηση και επικύρωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της

21623

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος.
4. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής
Εργασίας
Για να εγκριθεί η Διπλωματική Εργασία ο/η φοιτητής/
τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής
επιτροπής.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται
από το ΠΜΣ.
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 ώστε να ελεγχεί.
Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής
εξέτασης / παρουσίασης.
Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Δ.Ε., η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό
Δημόσιας Παρουσίασης της Δ.Ε. στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια, καθώς και ο τελικός
βαθμός.
Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από 0 μέχρι 10.
Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 5.
Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας που
θεσπίζει το Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την πρωτότυπη ή
καινοτόμο συνεισφορά της, την συμβολή της στην επιστημονική γνώση, τη συγγραφική και ερευνητική πληρότητά της, την ευρεία αξιοποίηση των πηγών για την
εξαγωγή συμπερασμάτων, την συνθετική και αναλυτική
ποιότητα της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας ο οποίος μπορεί να είναι θεωρητικός,
εργαστηριακός, υπολογιστικός ή βιβλιογραφικός.
Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη
δομή μιας επιστημονικής εργασίας δηλαδή να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή
των πορισμάτων - αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν
αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία
(αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κ.τ.λ.).
Μετά την επιτυχή δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής Δ.Ε. ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
και ακροατηρίου και σε διάστημα το ανώτερο δέκα (10)
ημερών, ο/η Μ.Φ. οφείλει να παραδώσει στη γραμματεία του ΠΜΣ τα απαιτούμενα έντυπα και ηλεκτρονικά
αντίγραφα της ολοκληρωμένης τελικής μορφής της Διπλωματικής Εργασίας με τις αλλαγές που η εξεταστική
επιτροπή θα ζητήσει να γίνουν. Ένα αντίγραφο κατατίθεται στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ, ένα στην
Εθνική Βιβλιοθήκη, ένα στη Γραμματεία του ΠΜΣ και
ένα στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, η
οποία τηρεί ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό αρχείο
και αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος.
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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 περίπτωση αποτυχίας της Δ.Ε., η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ζητά από το/την ΜΦ τη βελτίωσή της
ή τη μερική τροποποίησή της και προσδιορίζει χρονικό
διάστημα το μέγιστο ενός έτους, μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί εκ νέου η μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη δεύτερη
υποβολή, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το
δικαίωμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το
θέμα και τον/την επιβλέποντα/ουσα. Απόρριψη και μετά
την ανωτέρω διαδικασία ή αποτυχία ολοκλήρωσης της
μεταπτυχιακής Δ.Ε. συνεπάγεται αποκλεισμό από τη
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 12
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, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους
και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου αυτών,
πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Οι χώροι διδασκαλίας και διεξαγωγής των μαθημάτων
του Π.Μ.Σ. είναι απολύτως προσβάσιμοι σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία, ενώ το πρόγραμμα εξασφαλίζει σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα
προτεινόμενα συγγράμματα και μέσα διδασκαλίας.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι
υποχρεώσεις:
• Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του
ισχύοντος προγράμματος σπουδών.
• 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 Ιατρικής και του Δ.Π.Θ., καθώς και
την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Άρθρο 14
Τέλη φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται
στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπό-
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μενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος
καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους
σε δόσεις και συγκεκριμένα η πρώτη δόση (600€) κατά
την εγγραφή του φοιτητή και οι άλλες τρεις ισόποσες
δόσεις (800€/δόση) πριν την έναρξη του 1ου, 2ου και 3ου
εξαμήνου αντίστοιχα, στις ημερομηνίες που ορίζονται
από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
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/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να
έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, καθώς σε όσους δεν
έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές τους υποχρεώσεις,
μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων, αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή προκειμένου να διευθετηθεί η οφειλή και
να μην διαγραφεί ο/η Μ.Φ. από το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα δεν υποχρεούται να επιστρέψει χρηματικό ποσό, το όποιο έχει καταθέσει Μ.Φ. σε περίπτωση
που αυτός/ή έχει επιλεγεί και αρνηθεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του προγράμματος ή σε περίπτωση
διαγραφής του/της.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/
τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (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 τη 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, 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 του ν. 4485/2017, 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.
Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 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 στο Π.Μ.Σ.
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
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ΔΠΘ 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 15
Υποτροφίες
Δύνανται κατόπιν απόφασης της Σ.Ε. να χορηγούνται
υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες, βάσει αντικειμενικών ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με το μέσο όρο βαθμολογίας και των
τριών εξαμήνων, οι οποίες εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Πιο αναλυτικά, στο τέλος
κάθε κύκλου σπουδών στον/στην πρώτο/η Μ.Φ. που έχει
συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, όπως προκύπτει και από τα τρία εξάμηνα, επιστρέφεται το ποσό των
2.000€ ευρώ και στον/στην αμέσως επόμενο/η σε βαθμολογία Μ.Φ., επιστρέφεται το ποσό των 1.000€ ευρώ
υπό μορφή υποτροφίας, πλην των νόμιμων κρατήσεων
(υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας). Σε
περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων
φοιτητών το ποσό αυτό μοιράζεται ισόποσα.
Άρθρο 16
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Το Δ.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» 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 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 17
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, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οικείου Τμήματος ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173)
ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.
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δ) Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ
του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.
6 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. 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».
Στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καθορίζονται οι προϋποθέσεις αμοιβής των μελών ΔΕΠ.
Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία στο ΠΜΣ.
και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο.
Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν
υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.
Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου
99 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)».
Με αιτιολογημένη απόφασή της Συνέλευσης 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.
- Την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων 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
- Νέες προσλήψεις ή συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφαση 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,
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.
Σε περίπτωση πρόσκλησης καθηγητή από την αλλοδαπή για τη διδασκαλία διδακτικής ενότητας του ΠΜΣ
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τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα, μετά
από απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Ιατρικής, η
οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή
του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση επισκέπτη από την αλλοδαπή
πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας
στα μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ. 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 υποπαράφραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015.
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. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας
των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.
αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η τήρηση του προγράμματος του ΠΜΣ, 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 18
Διοικητική Υποστήριξη
1. Διεύθυνση Π.Μ.Σ. - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ριας
α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ριας για το Π.Μ.Σ.
«Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» στο Τμήμα
Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το
οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του.
β) Ο/Η Διευθυντής/ρια 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/ρια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή και 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/ρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/
ρια δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για
το διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής/ρια.
ε) Ο/Η Διευθυντής/ρια 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 διαθέσι-
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μων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο
Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισμού
ο/η Διευθυντής/ια επικουρείται από το διαχειριστή του
Π.Μ.Σ., ο οποίος έχει ορισθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και είναι αρμόδιος/α για το Π.Μ.Σ., καθώς και
από το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου ή και
εξωτερικούς συνεργάτες.
Για το Π.Μ.Σ., κατά την ίδρυσή του στην εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 2θ του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμβάνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένων του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του
προγράμματος, των πηγών χρηματοδότησης και των εν
γένει πόρων της λειτουργίας του. Επίσης η εισήγηση θα
συνοδεύεται μεταξύ άλλων από αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη,
καθώς και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος ο
τρόπος των οποίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
στ) Ο/Η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά
Υπεύθυνος/η του έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει
τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση
του φυσικού αντικειμένου του ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα
των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του και
παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενο του.
ζ) Ο/Η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμος/η,
αν ζητηθεί, για ενημέρωση της Συνέλευσης για κάθε
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του.
Ο/Η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και μεριμνά
για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Η Γραμματεία του Μεταπτυχιακού προγράμματος σε
συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής
επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας
του (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, χορήγηση πτυχίων κλπ).
Η Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
διεκπεραιώνει τρέχοντα θέματα που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους/τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/
τριες, το πρόγραμμα σπουδών, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα κ.α.
Πρόσβαση στα αρχεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής, ενώ η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή του Προγράμματος και
της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής.
Στη Γραμματεία του ΠΜΣ τηρείται αρχείο με ατομικό φάκελο για κάθε Μ.Φ., στον οποίο διατηρούνται τα
δικαιολογητικά του, καταγράφονται τα μαθήματα που
παρακολουθεί και οι βαθμολογίες που επιτυγχάνει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.
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Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν το Π.Μ.Σ.
εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο και στους
οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικό με το Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για τις υπερωριακές υπηρεσίες που
παρέχουν.
Άρθρο 19
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιατρικής του ΔΠΘ. Οι τυχόν επιπλέον εξειδικευμένες ανάγκες του ΠΜΣ θα καλυφθούν με την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και τη διαμόρφωση κατάλληλων χώρων.
Διοικητική και τεχνική υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. παρέχεται από το Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες. Για την διεξαγωγή της διδασκαλίας του
Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας, ο
διαθέσιμος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, καθώς και τα μέσα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΔΠΘ.
Άρθρο 20
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Τμήματος Ιατρικής 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 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
η) στην περίπτωση που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν οι παραπάνω πηγές χρηματοδότησης για την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. τότε θα
καλύπτονται από τα 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:
• Διδασκαλία, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
• συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών αιθουσών
διδασκαλίας, συνεδριάσεων και εργαστηρίων του ΠΜΣ
• μετακινήσεων
• προμήθειας, συντήρησης και ανανέωσης εξοπλισμού
• προμήθειας και αναβάθμισης λογισμικού
• προμήθειας αναλώσιμων
• συνδρομών σε βάσεις δεδομένων, σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, αγορά επιστημονικών βιβλίων
• δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών
• διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων
και ημερίδων από το ΠΜΣ και λοιπές δαπάνες.
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του ΔΠΘ, με προτεραιότητα στην κάλυψη των
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
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Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.
Το Τμήμα Ιατρικής οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδωνεξόδων 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 κύκλου του Π.Μ.Σ.
αποτελεί ξεχωριστό υλοποιούμενο έργο από τον Ειδικό
Λογαριασμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
και γίνεται σύμφωνα με το σκοπό και το νομικό πλαίσιο
λειτουργίας του. 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
του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με
βάση τον προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Συνέλευσης του Τμήματος και κατόπιν αποδοχής της διαχείρισής
του από την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο/η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. είναι ο/η Επιστημονικά
Υπεύθυνος/η των υλοποιούμενων έργων του Π.Μ.Σ. και
έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στον εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού
της Επιτροπής Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου
από την αρμόδια Συνέλευση του Τμήματος προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες ο/η Διευθυντής/ρια του Π.Μ.Σ. και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει τη δυνατότητα,
μόνο μετά από σχετική εξουσιοδότηση των παραπάνω
αρμοδίων οργάνων, να αυξομειώνει και να αναδιανέμει
τα προϋπολογισθέντα ποσά στην κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού.
Άρθρο 21
Ακαδημαϊκή Δεοντολογία
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 τα παραπτώματα της
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας
από μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια κατά την εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, τη συγγραφή
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εξεταστική
διαδικασία. 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, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας.
Την ευθύνη σε περίπτωση λογοκλοπής φέρει αποκλειστικά και μόνο ο/η ΜΦ, ενώ σε διαπίστωση παρά-
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βασης της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ακόμα και μετά
την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών,
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να
αφαιρέσει χωρίς καμία ενημέρωση τον τίτλο που έχει
απονείμει, αδιαφορώντας για της συνέπειες που αυτό
μπορεί να έχει για τον κάτοχό του και ανεξάρτητα από
τον χρόνο που έχει παρέλθει.
Άρθρο 22
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς, περιέχει όλες τις πληροφορίες και
ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών
του.
Άρθρο 23
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
1. 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.
2. 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.
3. 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 Π.Μ.Σ.,
διενεργεί η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
4. Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται
μία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές
κάθε Τμήματος και τα μέλη της επιλέγονται από σχετικό
Μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για
την κατάρτιση του Μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με
τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος,
τρία (3) μέλη από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές
λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση
του Μητρώου, ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από
διαβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού
προηγουμένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των
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υποψηφίων, και αφορά, κατά προτίμηση, σε υποψηφίους/ες ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπουδών και που έχουν διακριθεί
για το ερευνητικό τους έργο.
5. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται
στα αντίστοιχα Τμήματα της Σχολής, όπως τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών/
τριών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος
και τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός της
παραγράφου 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται
αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
6. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις
εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν
με εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών και των φοιτητών/τριών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη
των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να
διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις
για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών,
υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο Τμήμα και στη
Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την
παράγραφο 8 του άρθρου 32.
7. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο
Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
8. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος
άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των
Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνονται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του
ν. 4009/2011.
9. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το Μητρώο
αξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική
Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέμβριο
του έτους 2018, άλλως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ.
Άρθρο 24
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 το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ.
2. Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχιακών Σπουδών
3. Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Π. Μ. Σ.
4. Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο)
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ϭ͘ Ɉʑʋʉʎȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆ;ȴ͘ɀ͘ɇ͘ͿʏʉʐɅ͘ɀ͘ɇ͘
ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃȺɆȰȾȸɇ

ȈȋȅȁǾǼȆǿȈȉǾȂȍȃȊīǼǿǹȈ
ȉȂǾȂǹǿǹȉȇǿȀǾȈ

ǻǿȆȁȍȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃȈȆȅȊǻȍȃ
©ǿǹȉȇǿȀǾǹȆǼǿȀȅȃǿȈǾȈȉǾȃȅĭĬǹȁȂȅȁȅīǿǹª
ȅ/Ǿ (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ĲȠȣ (ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ ©ǿĮĲȡȚțȒ ǹʌİȚțȩȞȚıȘ ıĲȘȞ ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȓĮª ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǿĮĲȡȚțȒȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ țĮȚ ĲȘȞ
ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ įȠțȚȝĮıȚȫȞ ıĲȚȢ
(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) țȡȓșȘțİ ȐȟȚȠȢĮ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ ȝİĲȠȕĮșȝȩ
©ǹȇǿȈȉǹªİȞȞȑĮ 
ȈİʌȓıĲȦıȘĲȦȞĮȞȦĲȑȡȦ
İțįȓįİĲĮȚĲȠʌĮȡȩȞįȓʌȜȦȝĮ

ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȅȆȇȊȉǹȃǾȈȅȆȇȅǼǻȇȅȈ72<ȉȂǾȂǹȉȅȈ
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ǿǹȉȇǿȀǾȈ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
ȅīȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈǿǹȉȇǿȀǾȈ
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
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Ϯ͘ ɈʑʋʉʎɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆ
ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃȺɆȰȾȸɇ

ȈȋȅȁǾǼȆǿȈȉǾȂȍȃȊīǼǿǹȈ
ȉȂǾȂǹǿǹȉȇǿȀǾȈ
ǹȇǿĬȂȅȈȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ«

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾȈȈȆȅȊǻȍȃ
ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȩĲȚ
ȈĲȠȞȘȞ țȪȡȚȠțȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĳȠȚĲȘĲȒ/ĲȡȚĮȢ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ȆĲȣȤȚȠȪȤȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ (ȩȞȠȝĮ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ)ȝİĲȐĲȘȞȩȝȚȝȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĮĳȠȪ İȟİʌȜȒȡȦıİ İʌȚĲȣȤȫȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣĲȘȢ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞĲȠȣȉȝȒȝĮĲȩȢȝĮȢĮʌȠȞİȝȒșȘțİĲȠ
ǻȓʌȜȦȝĮ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ ©ǿĮĲȡȚțȒ ǹʌİȚțȩȞȚıȘ ıĲȘȞ
ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȓĮª ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢȝİĲȠȕĮșȝȩ
©ǹȇǿȈȉǹª
ȅțĲȫțĮȚİȕįȠȝȒȞĲĮİțĮĲȠıĲȐ 
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȤİȚ șȑıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ȈʌȠȣįȫȞ
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȒĲȘıİ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȘ
ĲȠȣĲȘȢȤȠȡȘȖİȓĲĮȚȖȚĮțȐșİȞȩȝȚȝȘȤȡȒıȘ
ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȅǾīȡĮȝȝĮĲȑĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)
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ϯ͘ ɈʑʋʉʎȲɸɴɲʀʘʍɻʎȰʆɲʄʐʏɿʃɼʎȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑɌʉɿʏɻʏɼʏʉʐɅ͘ɀ͘ɇ͘
ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȴȸɀɃȾɆȻɈȵȻɃɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃȺɆȰȾȸɇ

ȈȋȅȁǾǼȆǿȈȉǾȂȍȃȊīǼǿǹȈ
ȉȂǾȂǹǿǹȉȇǿȀǾȈ
ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ«««
ǹȡȚșȆȡȦĲ«««

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 ©ǿĮĲȡȚțȒ ǹʌİȚțȩȞȚıȘ ıĲȘȞ
ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȓĮª įȚȐȡțİȚĮȢ ĲȡȚȫȞ İȟĮȝȒȞȦȞ İȟİĲȐıșȘțİ İʌȚĲȣȤȫȢ
ıĲĮ ȑȞĲİțĮ   ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȐ ȝĮșȒȝĮĲĮ țĮȚ ȑȜĮȕİ
ĲȘȞʌĮȡĮțȐĲȦȕĮșȝȠȜȠȖȓĮıİțȐșİȝȐșȘȝĮ
ǹǹȂǹĬǾȂǹ ǻȂȆȂǺǹĬȂȅȈ
ǼȄǹȂǾȃȅ









««««««ʌȤǻȑțĮ  «««
««««««««««««««
««««««««««««««
««««««««««««««
««««««««««««««
««««««««««««««
«««««««««««
«««
««««««««««««««
9. «««««« ««««««««
10. «««««« ««««««««
11. «««««« ««««««««

ȅǾ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) ĮȞȑʌĲȣȟİ ĲȘ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ
ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒ ǼȡȖĮıȓĮ ȂǻǼ  ĲȠȣĲȘȢ įȘȝȠıȓĮ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ
ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢȘȠʌȠȓĮĲȘȞİȞȑțȡȚȞİĲȘȕĮșȝȠȜȩȖȘıİȝİĲȠȕĮșȝȩ
(ĮȞĮȖȡĮĳȒ ȕĮșȝȠȪ) țĮȚ ʌȡȩĲİȚȞİ ĲȘȞ ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȠȣ
ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ©ǿĮĲȡȚțȒ ǹʌİȚțȩȞȚıȘ ıĲȘȞ
ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȓĮªĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢǿĮĲȡȚțȒȢĲȘȢȈȤȠȜȒȢǼʌȚıĲȘȝȫȞȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢ.
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ȅ īİȞȚțȩȢ ȂȑıȠȢ ǵȡȠȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ
įȪȠįİțĮįȚțȫȞȥȘĳȓȦȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȘȢįȚįĮțĲȚțȑȢȝȠȞȐįİȢĲȦȞİʌȓ
ȝȑȡȠȣȢȝĮșȘȝȐĲȦȞțĮȚĲȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢİȓȞĮȚ
«ǹȇǿȈȉǹ».
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣĲȘȢ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣİȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȘȢȖȚĮțȐșİȞȩȝȚȝȘȤȡȒıȘ

ǹȜİȟĮȞįȡȠȪʌȠȜȘ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȂİİȞĲȠȜȒȆȡȪĲĮȞȘ
ȅǾīȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)

ϰ͘ Ȱʋʉʆʉʅɼɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ͘Ɉɸʄɸʏɼɲʆɲʃɼʌʐʇɻʎ;ɇʖɹɷɿʉͿ

Ǿ ĮȞĮțȒȡȣȟȘ ĲȠȣĲȘȢ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪȒȢ ĳȠȚĲȘĲȒĲȡȚĮȢ ȦȢ
ĮȟȓȠȣ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ țĮȚ Ș ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
ĮȣĲȠȪ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȒ ĲİȜİĲȒ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ
ĮȡȝȩįȚȠȉȝȒȝĮ
Ǿ ĮʌȠȞȠȝȒ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ǻȂȈ  ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ ĲȠȣ ǻȆĬ Ȓ ȩĲĮȞ
ĮȣĲȩȢțȦȜȪİĲĮȚʌĮȡȠȣıȓĮİȞȩȢİțĲȦȞǹȞĲȚʌȡȣĲȐȞİȦȞ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİĲȒ ĲȘȢ ĮʌȠȞȠȝȒȢ ĲȠȣ ǻȂȈ ıĲȠȞıĲȘȞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠĮ ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ
ȆȡȩİįȡȠȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚĲĮʌĮȡĮțȐĲȦ
©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 įȠțȚȝĮıȓĮȞİȣįȠțȓȝȦȢȣʌȑıĲȘ
ǼȡȦĲȫȞȠȣȞĲȠȉȝȒȝĮİȚĲȠȪĲȠȚțĮȞȫȢĲĮĲİțȝȒȡȚĮĲȘȢĲȠȣ
ĲȘȢ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢʌĮȚįİȓĮȢʌȠȚȠȪȝİȞȠȞįȠțȚȝȐȗİȚ
ĲȠȪĲȠȞ ĲĮȪĲȘȞ  İȚȢ ĲȠȣȢ țĮĲȩȤȠȣȢ ĲȠȣ ȂǻǼ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
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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
ĳȚȜȠʌȠȞȒıĮȢʌȡȠıȒȞİȖțİȢĲȦȉȝȒȝĮĲȚǿĮĲȡȚțȒȢȐȟȚȠȞ ĮȟȓĮȞ 
ĲȠȣǻȂȈıİĮȣĲȩȞ ıİĮȣĲȒȞ ĮʌȑĳȘȞĮȢțĮʌȓĲȠȪĲȠȚȢĲȠȝİȞ
ȉȝȒȝĮ ıİ țĮĲȐ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ İįȠțȓȝĮıİ Ƞ įİ ȆȡȪĲĮȞȚȢ ĲĮȪĲȘȞ
ĲȘȞ įȠțȚȝĮıȓĮȞ İʌȒȞİıİ įȚĮ ĲĮȪĲĮ İȖȫ «««
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ  ««««««« ȀĮșȘȖȘĲȒȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ȞȣȞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ
įȚĮĲİȜȫȞ Ĳİ țĮȚ ȤȡȫȝİȞȠȢ ĲȘ įȣȞȐȝİȚ ȘȞ ʌĮȡȐ ĲȦȞ İȞ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦ țĮȚ ȉȝȒȝĮĲȚ ȞȩȝȦȞ İȓȜȘĳĮ ıİ
««««««««««««««««« ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ 
««««««««««««««««
ȣʌȠȥȒĳȚȠȞ
ȣʌȠȥȘĳȓĮȞ  ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ĲȓĲȜȠȣ
įȘȝȠıȓĮ ȐȟȚȠȞ țĮȚ țȐĲȠȤȠȞ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ ǻȂȈ  ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ ĲȓĲȜȠ ©ǿĮĲȡȚțȒ ǹʌİȚțȩȞȚıȘ ıĲȘȞ ȅĳșĮȜȝȠȜȠȖȓĮª
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǿĮĲȡȚțȒȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ ĮȞĮȖȠȡİȪȦ țĮȚ ʌȐıĮȢ ĲĮȢ ĲȦ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȫ
ĮȟȚȫȝĮĲȚ ĲȠȪĲȦ ʌĮȡİʌȠȝȑȞĮȢ ʌȡȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȚ įȓįȦȝȚ
ıȣȞșȚĮıȫĲȘȞȝİȞțĮȚİĲĮȓȡȠȞĲȘȢİʌȚıĲȒȝȘȢıİʌȡȠıĮȖȠȡİȪȦȞ
ĲȘȢ įİ İʌȚıĲȒȝȘȢ ĲĮȪĲȘȢ įȚĮ ʌĮȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȓȠȣ ĳȚȜȠĲȓȝȦȢ
ĮȞĲȑȤİıșĮȚʌĮȡĮȚȞȫȞª
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019
Ο Πρύτανης
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