
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 30/25/6.2.2020 

   Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Τρόφιμα, Διατροφή 

και Μικροβίωμα (MSc in FOOD, NUTRITION AND 

MICROBIOME)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/ΥΟΔΔ/31.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α΄/04.08.2017), η οποία τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/
02.03.2018) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04.08.2017), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ... να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην αρ. 5/28.01.2020 συνεδρίαση της και το από-
σπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 25/25/6.2.2020 
(Β΄ 1620) με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τρόφιμα, Δια-
τροφή και Μικροβίωμα (MSc in FOOD, NUTRITION AND 
MICROBIOME)» Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Έγκριση του κανονισμού του προγράμματος μετα-
πτυχιακών σπουδών με τίτλο: «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (MSC IN FOOD, NUTRITION AND 
MICROBIOME)» τoυ Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης.

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνο-
νται και λειτουργούν:

α) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές 
πρώτου κύκλου,

β) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων 
Α.Ε.Ι. ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα 
και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του 
ν. 4310/2014 (Α' 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 12 του ν. 4386/2016 (Α' 83) συμπεριλαμβανομένων   
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον 
από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο 
και
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γ) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε 
συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της 
αλλοδαπής.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται 
μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης απο-
στολής του. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα Τμήματα του 
ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση και προαγω-
γή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευ-
τικών, 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 διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114) και συμβάλλουν στην 
ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του 
εν λόγω Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, 
καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και   
συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο 
των Τροφίμων, της Διατροφής και του Μικροβιώματος.

Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει τη θεωρητική προ-
σέγγιση στο πεδίο των Τροφίμων, της Διατροφής και 
του Μικροβιώματος. Πλην της διδασκαλίας στα πλαίσια 
εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, οι 
εκπαιδευόμενοι δύνανται να επιλέξουν ερευνητική η 
ανασκοπική διπλωματική εργασία με σκοπό να εξοικιω-
θούν με εργαστηριακές τεχνικές η να εμβαθύνουν στην 
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και 
σφαιρική προσέγγιση στα τρόφιμα και τα διατροφικά 
και τροφιμογενή νοσήματα.

Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του 
Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί 
στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της 
έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτι-
κών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, 
στην υψηλή εξειδίκευση των πτυχιούχων με διττή επιστη-
μονική προσέγγιση και εμβέλεια από το τρόφιμο στον 
άνθρωπο, τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα.

Άρθρο 4 
Όργανα Π.Μ.Σ.

Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρ-
μόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 

οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., 
και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυ-
σης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ια-
τρικής, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
εκλέγονται από την Συνέλευση για διετή θητεία, κατά τη 
λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συντάσσε-
ται απολογισμός του Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επι-
τροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς 
το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπι-
στώνει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων 
που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιο-
λογημένη απόφαση της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη 
τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγηση του. Αν, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για 
δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να 
υποβάλει απευθείας την εισήγηση του στη Σύγκλητο.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του για διετή θητεία. 
Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμί-
δας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντι-
κείμενο 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 όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην απο-
τελεσματική 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 απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση 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.
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6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακα-
δημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη 
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 αλ-
λοδαπής 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/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικό-
τερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία 
και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, καθορί-
ζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/
τριες.

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 1,25 
(25/20) ενώ ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών του Τμήματος Ιατρικής σε σχέση με τον αριθ-
μό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος 
Ιατρικής του Δ.Π.Θ. είναι 0,64 (697/1082) και σε σχέση 
με τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος είναι 5,9 
(697/118) ( (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).

Άρθρο 6 
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Πανεπιστημίων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενε-
τικής, Βιολογίας, Διαιτολογίας και Διατροφής, Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογί-
ας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και άλλων 
συναφών πεδίων ομοταγών Τμημάτων ΑΕ καθώς και Τ.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή και άλλων αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Λήψη Δ.Μ.Σ. μέσα από το παρόν Π.Μ.Σ. δεν συνεπά-
γεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος που 
χορηγείται από οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-

ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτηση 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας 
κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπη-
ρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το 
έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7 
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συ-

νέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία 
για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις ει-
σαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός ει-
σακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, 
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τρι-

μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτεί-
ται με απόφαση της Συνέλευσης.

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκε-
κριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά 
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύ-
ναται να περιλαμβάνουν:

1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος (30%).
2. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%), στην 

οποία συνεκτιμούνται α) η σχετική ερευνητική ή επαγ-
γελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

3. Επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση, σε επίπεδο Β2. Το επίπεδο γλωσσομάθειας 
της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003,

β) πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.
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Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέ-
πει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακρι-
βή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

4. Συστατικές επιστολές (2 επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., 
ερευνητές ή εργοδότες) (20%).

5. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότη-
τα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. (επιθυμητό) (10%).

6. Ανακοινώσεις σε συνέδρια, Δημοσιεύσεις και συγ-
γραφική δραστηριότητα (επιθυμητό) (10%).

Τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 
περιλαμβάνουν το πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, την 
επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας και την κατάθεση 2 
συστατικών επιστολών.

Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω 
κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης και 
μπορεί να τροποποιείται από την Συνέλευση.

iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

ελάχιστα τυπικά κριτήρια, δηλαδή πτυχίο πρώτου κύ-
κλου σπουδών, η επαρκής γνώση της Αγγλικής η άλλης 
Γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 συστατικές επι-
στολές,

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασι-
σθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από 
τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-
βαίνει στην τελική επιλογή.

στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέ-
λευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του 
πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων όλοι οι ισοβαθμίσαντες 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Διάρκεια Σπουδών

1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 

που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ' ελάχιστο στα τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο 
χρόνος για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρί-
ση διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος που αφορά την 
διπλωματική εργασία είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την 
ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσί-
ασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο 
διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. δι-
άρκειας. Η χρονική διάρκεια φοίτησης μπορεί να παρα-

ταθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέπο-
ντα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

2. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αί-
τησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρ-
κεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την 
ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

3. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα 

μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση μετά 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία 
αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους 
λόγους διαγραφής και τους περιλαμβάνει στον οικείο 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Λόγοι διαγραφής είναι:
α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή 

(η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις),

β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που 
ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,

γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και

δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής 
φοιτητή/τριας.

ε) παρέλευση του διπλάσιου χρόνου του προβλεπό-
μενου για το Π.Μ.Σ. διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών 
εξαμήνων (όπως ορίζεται στο άρθρο 8, παρ. 1 του συ-
γκεκριμένου Κανονισμού).

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 Τμήμα-
τος στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια των 
εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εγγραφή αρχίζουν οι εγγραφές των εισαγομένων 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, πρέπει να λαμβά-
νει γνώση αυτού του Κανονισμού και να αποδέχεται τους 
κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονι-
σμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση 
και διατήρηση της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.

Άρθρο 10 
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 
για το Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 15  προ-
βλεπόμενα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο 
πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α' και Β'). Όλα τα μαθήματα 
είναι υποχρεωτικά.
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Κατά το τρίτο (Γ') εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η 
επιτυχής ολοκλήρωση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονά-
δες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Π.Μ.Σ. τριών 
εξαμήνων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κω
δι

κό
ς

Μάθημα

Τύ
πο

ς 
Μ

αθ
ήμ

ατ
ος

EC
TS

1st SEMESTER - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1 Microbiome in Health (Μικροβίωμα 

και Υγεία)
Υ 5

Α2 Nutrition in Health (Διατροφή και 
Υγεία)

Υ 5

A3 Nutrition in Disease (Διατροφή και 
Νόσος)

Υ 5

A4 Nutritional Epidemiology (Διατροφική 
Επιδημιολογία)

Υ 5

Α5 Specific Nutritional Aspects (Ειδικά 
Θέματα Διατροφής )

Υ 5

Α6 Food and Drug Interactions (Αλληλεπί-
δραση Τροφίμων και Φαρμάκων)

Υ 2.5

Α7 Strategies in Novel Products 
Development (Στρατηγικές Ανάπτυ-
ξης Καινοτόμων Προϊόντων)

Υ 2.5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
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2nd SEMESTER - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Β1 Bacterial Food-Borne Infections (Τρο-

φογενείς Λοιμώξεις)
Υ 5

Β2 Epidemiology of Food - Borne 
Infections (Επιδημιολογία Τροφογε-
νών Λοιμώξεων)

Υ 5

Β3 Surveillance of Food - Borne Infections 
(Επιτήρηση Τροφογενών Λοιμώξεων)

Υ 5

Β4 Food and History of Nutrition (Τρόφι-
μα και Ιστορία της Διατροφής)

Υ 5

Β5 Natural Products and Nutrition (Φυσι-
κά Προϊόντα και Διατροφή)

Υ 5

Β6 Nutrition and Sustainability (Διατροφή 
και Αειφορία)

Υ 2.5

Β7 Molecular Nutrition (Μοριακή Διατρο-
φή)

Υ 2.5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Πρακτική Άσκηση και 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
3rd SEMESTER: Practice and Project

Γ Project and/or Practice (Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας η/και Πρακτική Άσκηση)

Υ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Συνοπτική περιγραφή του στόχου και του περιεχομέ-

νου των μαθημάτων παρατίθεται: 

Α1 Microbiome in Health 
(Μικροβίωμα και Υγεία) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση του 
ανθρώπινου μικροβιώματος.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Γενικά. Προέλευση, εντο-
πισμός, εξέλιξη, Σύνθεση - μεταβολές - χαρακτηριστικά -
παράγοντες που επηρεάζουν την αφθονία και ποικιλο-
μορφία του μικροβιώματος. Μέθοδοι μελέτης - από την 
κλασσική μικροβιολογία στην εποχή της αλληλούχισης 
και των των omics.To εντερικό μικροβίωμα σε σχέση 
με την ηλικία, τη διατροφή, το περιβάλλον και το γεω-
γραφική εντοπισμό, παράγοντες που σχετίζονται με τη 
γέννηση και τη νεογνική και βρεφική περίοδο, Δείκτης 
μάζας σώματος, εθνικότητα κ.λπ.

Α2 Nutrition in Health 
(Διατροφή και Υγεία) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: Κατανόηση της έννοιας της 
υγιούς διατροφής Περιεχόμενο του μαθήματος: Διαφό-
ρων τύπων δίαιτες και η επίδραση τους στην προαγω-
γή υγείας. Διατροφικά πλάνα για συγκεκριμένες ομάδες 
πληθυσμού (εγκύους, παιδιά, αθλητές κ.λπ.) και τρόποι 
προσαρμογής τους στις ημερήσιες ανάγκες και διατροφι-
κές συνήθειες. Υπάρχουσα γνώση και νεότερα δεδομένα 
που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την συνολική υγεία και 
είναι αποτέλεσμα της διατροφής. Ο ρόλος της διατροφής 
στην πρόληψη νοσημάτων και η συσχέτισή της με μια 
ολιστική θεώρηση της υγείας ως κύριο αγαθό για μια 
καλή ποιότητα ζωής.

Α3 Nutrition in Disease 
(Διατροφή και Νόσος) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: είναι η προσέγγιση των δια-
τροφικών συνηθειών σε σχέση με την υγεία

Περιεχόμενο του μαθήματος: Παραδοσιακές αλλά και 
πρωτότυπες προσεγγίσεις για τον ρόλο της δίαιτας και 
των διατροφικών συνηθειών σε ένα μεγάλο εύρος δια-
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ταραχών της υγείας. Θεραπείες μέσω της διατροφής- ένα 
πολλά υποσχόμενο πεδίο. Ανάδειξη των προβιοτικών, 
πρεβιοτικών και άλλων λειτουργικών τροφίμων σε κύριο 
μοχλό επίτευξης θεραπευτικών στόχων μόνα τους ή σε 
συνδυασμό με κλασσικές θεραπευτικές προσεγγίσεις σε 
μια πλειάδα νοσημάτων όπως αυτοάνοσα, νεοπλασίες, 
καρδιαγγειακά κ.λπ. Διατροφή, Υγεία και Νόσος, Κλασ-
σικές προσεγγίσεις, Διατροφογονιδιωματική.

Α4 Nutritional Epidemiology 
(Διατροφική Επιδημιολογία) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί εισαγω-
γή στη διατροφική επιδημιολογία, τη μελέτη δηλαδή 
της διατροφής και των εκφάνσεων της ως παράγοντες 
διαμόρφωσης της σύγχρονης νοσολογίας. Αντικείμενο 
του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των μεθόδων 
συλλογής και ανάλυσης διατροφικών και σχετικών με 
αυτά δεδομένων στο πλαίσιο επιδημιολογικών ερευνών. 
Οι φοιτητές καλούνται: α) να κατανοήσουν τις έννοιες και 
τις διαφορές της Διεθνούς Ιατρικής και της Παγκόσμιας 
Υγείας, β) να γνωρίσουν τυπικά παραδείγματα νόσων 
που οφείλονται στη φτώχεια, γ) να κατανοήσουν την 
ανάγκη ειδικών διαπολιτισμικών και ηγετικών ικανοτή-
των προκειμένου να συμβάλλουν στην επίλυση υγειονο-
μικών προβλημάτων, δ) να κατανοήσουν τους τέσσερεις 
βασικούς κλάδους υγείας που η παγκόσμια κοινότητα 
στρέφει την προσοχή της.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εξοικείωση με τις μεθό-
δους μέτρησης της έκθεσης σε παράγοντες της διατρο-
φής, σωματομετρικών χαρακτηριστικών και στοιχείων 
σωματικής δραστηριότητας. Βασικές αρχές ανάλυσης 
επιδημιολογικών μελετών - αρχές ανάλυσης διατροφι-
κών δεδομένων και μεθόδων εκτίμησης και αντιμετώ-
πισης του σφάλματος μέτρησης (measurement error) -
ανάλυση καταγραφής της διατροφικής πρόσληψης. 
Εκτίμηση σφαλμάτων επιδημιολογικών μελετών: έλεγ-
χος επαναληπτικότητας και σχετικής εγκυρότητας των 
μεθόδων. Διατροφικά δεδομένα σε επίπεδο πληθυσμού -
Οικολογικές συσχετίσεις. Εκτίμηση διατροφικής πρόσληψης 
σε επίπεδο. Εισαγωγή στην ανάλυση διατροφικών δεδομέ-
νων. Σχεδιασμός διατροφικών επιδημιολογικών μελετών.

Α5 Specific Nutritional Aspects 
(Ειδικά Θέματα Διατροφής) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση και 
λεπτομερής κατανόηση ειδικών θεμάτων διατροφής. 
Διατροφή ενήλικα, παιδιού, ηλικιωμένου, νοσούντα. 
Περιεχόμενο του μαθήματος: Η έννοια των εξειδικευ-
μένων προγραμμάτων διατροφής που σχετίζονται με 
συγκεκριμένες παθήσεις π.χ. ΣΔ τύπου 2, Κοιλιοκάκη, 
Παχυσαρκία, Χρόνια Νεφρική Νόσος κ.α. Εισαγωγή 
στην εξατομικευμένη διατροφή και στις διάφορες πα-
ρεμβάσεις που στοχεύουν στην καλύτερη προσέγγιση 
του πάσχοντα στα πλαίσια της γενικότερης έννοιας της 
προσωποποιημένης ιατρικής (personalized medicine). 
Διατροφή ειδικών νοσογόνων καταστάσεων. Κατανόηση 
της σχέσης-αλληλεπίδρασης, διαχείριση με διαιτητικές 
παρεμβάσεις και εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων 

των λειτουργικών τροφίμων. Τροφιμογενείς διαταραχές 
(συμπτώματα, θεραπεία). Ευσαρκία. Ορθοθρεψία. Ανο-
ρεξία. Βουλιμία. Pica.

Α6
Food and Drug Interactions 

(Αλληλεπίδραση Τροφίμων και 
Φαρμάκων)

Υ 2.5

Στόχος του μαθήματος: Γνώση θεμάτων αλληλεπίδρα-
σης τροφίμων και φαρμάκων. Ανάλυση παραγόντων που 
επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Φυσικοχημικά χαρακτη-
ριστικά του φαρμάκου, Στοιχεία μεταβολισμού τροφί-
μων και φαρμάκων. Ανάλυση της φαρμακοκινητικής, 
της φαρμακοδυναμικής και της απορρόφησης του 
φαρμάκου. Ανάλυση ομάδων πληθυσμού. Παράγοντες 
αλληλεπίδρασης (πρόσληψη τροφής, χρόνος λήψης 
τροφής, μέγεθος και σύνθεση του γεύματος, σωματικό 
βάρος, απορρόφηση, μεταβολισμός και απέκκριση των 
θρεπτικών συστατικών). Επίδραση κακής διατροφής στα 
φάρμακα. Παραδείγματα αλληλεπίδρασης τροφίμων και 
φαρμάκων. Αλληλεπίδραση φαρμάκων με αλκοόλ.

Α7

Strategies in Novel Products 
Development 

(Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων 
Προϊόντων)

Υ 2.5

Στόχος του μαθήματος: Εισαγωγή στην επιχειρηματι-
κότητα και την καινοτομία. Περιεχόμενο του μαθήματος: 
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. 
Εφαρμογές στην επιχειρηματικότητα. Πηγές χρημα-
τοδότησης. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
νομικά ζητήματα. Μάρκετινγκ έρευνας & μάρκετινγκ. 
Στρατηγικές τιμολόγησης. Επιχειρηματικό σχεδιασμό. 
Αξιολόγηση επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Κατανόηση και έλεγχος των κανόνων του κανονισμού 
της ΕΕ που αφορούν την επισήμανση και τη διατροφή, τα 
νέα τρόφιμα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Γενικές 
αρχές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα στην ΕΕ. Ευρωπαϊκή 
υπηρεσία επισιτιστικής ασφάλειας: οργάνωση. Νέα τρό-
φιμα: ανάλυση των εγκεκριμένων νέων τροφίμων στην 
ΕΕ. Διατροφικοί ισχυρισμοί και ισχυρισμοί για την υγεία: 
μια πρακτική προσέγγιση του φακέλου για τις εγκριθείσες 
συμπληρωματικές διατροφικές δηλώσεις σχετικά με τον 
κατάλογο ορυκτών και βιταμινών. Τρόφιμα για συγκε-
κριμένες ομάδες: στόχοι και μελλοντική εφαρμογή του 
κανονισμού της ΕΕ που προορίζεται για βρέφη και μικρά 
παιδιά, τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και πλή-
ρης αντικατάσταση διατροφής για τον έλεγχο του βάρους.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β1 Food - Borne Infections 
(Τροφογενείς Λοιμώξεις) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: Η μελέτη των βακτηρίων, ιων, 
παρασίτων και μυκήτων που προκαλούν τροφογενείς 
λοιμώξεις

Περιεχόμενο του μαθήματος: Βακτήρια που εισάγονται 
με τα τρόφιμα. Τροφογενείς παρασιτώσεις. Τροφογενείς 
μυκητιάσεις και άλλες τοξικώσεις. Τροφογενείς ιοί.
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Β2

Epidemiology of Food - Borne
Infections 

(Επιδημιολογία Τροφογενών 
Λοιμώξεων)

Υ 5

Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση των αρχών, 
εννοιών και μεθόδων Επιδημιολογίας, και η επιδημιο-
λογική προσέγγιση μέσα από παραδείγματα λοιμωδών 
νόσων που μεταδίδονται τροφογενώς.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στις έννοιες 
της Επιδημιολογίας. Εισαγωγή στην Κλινική Επιδημιολο-
γία. Εισαγωγή στις έννοιες της Επιδημιολογίας λοιμωδών 
νοσημάτων. Ταξιδιωτική Ιατρική. Ρόλος/ δράση εθνικών 
και διεθνών Κέντρων Ελέγχου και Νοσημάτων ως προς 
την πρόληψη/ επιτήρηση τροφογενών λοιμωδών νο-
σημάτων.

Β3

Surveillance of Food-Borne 
Infections 

(Επιτήρηση Τροφογενών 
Λοιμώξεων)

Υ 5

Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση των εργα-
λείων και μεθόδων διάγνωσης τροφογενών λοιμωδών 
νοσημάτων δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες και προηγ-
μένες τεχνολογίες διάγνωσης παθογόνων μικροοργα-
νισμών. Επιδημιολογική καμπύλη. Εργαστηριακή επιτή-
ρηση ανοιχτής επιδημίας. Περιεχόμενο του μαθήματος: 
Επιδημιολογικά και Εργαστηριακά δεδομένα. Μέθοδοι- 
επιδημιολογική καμπύλη. Εργαστήρια αναφοράς. Υπη-
ρεσίες επιδημιολογικής επιτήρησης, ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ, 
ECDC, CDC, WHO. Δράσεις προστασίας δημόσιας υγείας.

Κλασικές και μοριακές τεχνικές διάγνωσης λοιμώξεων 
(PCR, RFLP, ELISA), Προηγμένες τεχνολογίες μοριακής 
διάγνωσης (Microarrays, Next Generation Sequencing, 
Proteomics) και βιοπληροφορικά εργαλεία, παραδείγ-
ματα Μοριακής διάγνωσης βακτηριακών και ιικών λοι-
μώξεων, Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών Μοριακής 
διάγνωσης. Εργαστηριακή επιτήρηση, ανίχνευση ανοι-
χτής επιδημίας, Whole genome sequencing-based.

Β4 Food and History of Nutrition 
(Τρόφιμα και Ιστορία της Διατροφής) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: Προσεγγίσεις της ιστορίας της 
διατροφής. Περιεχόμενο του μαθήματος: Προσεγγίσεις 
της ιστορίας της διατροφής. Διατροφή και κατηγορίες 
της ιστορίας. Διατροφή και Εθνότητες. Διατροφή και 
Θρησκεία. Πολιτισμική ιστορία της διατροφής και της 
δίαιτας. Αποκλίσεις και συγκλίσεις στην ανάπτυξη της 
μαγειρικής κουλτούρας.

Β5 Natural Products and Nutrition 
(Φυσικά Προϊόντα και Διατροφή) Υ 5

Στόχος του μαθήματος: Γνώσεις για θεμελιώδεις αρ-
χές των μεθόδων απομόνωσης και χαρακτηρισμού 
των φυσικών προϊόντων. Ανάλυση των σχέσεων δομής 
και λειτουργίας τους. Εμβάθυνση σε θέματα ρόλου και 
σημασίας βιοδραστικών συστατικών και λειτουργικών 
τροφίμων. Περιεχόμενο του μαθήματος: Προϊόντα φυ-
σικής προέλευσης (Δρόγες), προέλευση (οικογένειες και 

δρόγες φαρμακευτικών φυτών), Φαρμακολογικές - τοξι-
κολογικές - ιδιότητες, δραστικά συστατικά. Ημισύνθεση 
φυσικών προϊόντων. Φαρμακευτική διατροφή. Φυσικές 
πρώτες ύλες καλλυντικών. Χημικές αλληλοεπιδράσεις 
που διέπουν τις σχέσεις (χημική επικοινωνία και χημική 
προστασία) ανώτερων - κατώτερων οργανισμών του φυ-
τικού και ζωικού βασιλείου. Σχέσεις δομής και βιολογικής 
δράσης των φυσικών προϊόντων. Βιολογικοί έλεγχοι και 
συστατικά για ανάπτυξη μεθόδων προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Β6 Nutrition and Sustainability 
(Διατροφή και Αειφορία) Υ 2.5

Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση βασικών 
εννοιών και προβλημάτων στο επίπεδο της Παγκόσμιας 
Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση τις επιπτώσεις της φτώχειας 
και της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη διαχείριση των 
τροφών. Περιεχόμενο του μαθήματος: Επαναπροσδιο-
ρισμός των αξιών και των συνηθειών της καθημερινό-
τητας για ένα πράσινο μέλλον. Απόθεμα τροφών στον 
πλανήτη σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιο 
πληθυσμού. Ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και υπα-
νάπτυκτες χώρες. Συμπεριφορά ατομική και συλλογική. 
Βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Πρακτικές.

Β7 Molecular Nutrition 
(Μοριακή Διατροφή) Υ 2.5

Στόχος του μαθήματος: Εισαγωγή στη Μοριακή Δι-
ατροφή. Περιεχόμενο του μαθήματος: Βασικές πτυχές 
της βιοχημείας, των υδατανθράκων, των λιπιδίων και 
των πρωτεϊνών στην διατροφή. Διατροφική φυσιολογία, 
θρεπτικά συστατικά που λειτουργούν ως αντιοξειδωτι-
κά. Διατροφική μεταβολομική, ο ρόλος του εντερικού 
μικροβιώματος, οι μεταβολικοί οδοί στην υγεία και στις 
ασθένειες. Φυτοχημικά προϊόντα, φυσικά προϊόντα και 
νέοι θεραπευτικοί παράγοντες. Διατροφή σε καρκίνο και 
ασθένειες γήρατος Μοριακές μεθοδολογίες και πειραμα-
τικά μοντέλα in vitro και in vivo. Γενετικές και μεταβολι-
κές προδιαθέσεις, παράγοντες διατροφικού κινδύνου, 
παχυσαρκία και ασθένειες.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του εξαμήνου. Κάθε μάθημα διδάσκεται από 
έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα 
ορίζεται από την Συνέλευση ένας/μια συντονιστής/τρια 
του μαθήματος.

Η έναρξη των μαθημάτων του Α' εξαμήνου ορίζεται 
τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Μετά από από-
φαση της Συνέλευσης μπορεί να τροποποιηθεί η ημερο-
μηνία έναρξης των μαθημάτων του νέου κύκλου.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή εξέ-
ταση. Παράλληλα πραγματοποιούνται και εργασίες οι 
οποίες αξιολογούνται και συμβάλλουν στην τελική βαθ-
μολογία. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζε-
ται από τον Συντονιστή κάθε μαθήματος σε συνεργασία 
με τον/την διδάσκοντα/ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/
ουσες, σε σχέση και με τη φύση του κάθε μαθήματος.

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται 
κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από 
το μέλος ΔΕΠ - υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.
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Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με 
τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω:

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η 
εξεταστική).

2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται τον 
Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).

Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται η διδασκαλία να 
πραγματοποιηθεί με μέσα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης 
με σύγχρονα μέσα τηλεκπαίδευσης, το ποσοστό θα είναι 
πολύ μικρό και δεν θα ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις 
εκατό (35%) των ωρών διδασκαλίας.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υπο-
χρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. 
Δεν επιτρέπονται απουσίες. Σε περίπτωση που πραγμα-
τοποιηθεί απουσία και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί 
(εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων), 
τότε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης με-
ταπτυχιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζεται από 
την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει 
ή όχι το αίτημα και εισηγείται στην Συνέλευση για την 
τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών 
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών 
στο μάθημα αυτό.

Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος γίνεται με γραπτές 
εξετάσεις:

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από 
το μηδέν (0) ως το δέκα (10):

Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10),
Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 

σαράντα εννέα (8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και 
σαράντα εννέα (6,49).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όλων των μαθημά-
των κοινοποιούνται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης 
συντονιστή/τριας του μαθήματος και της Σ.Ε. στους/στις 
μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες το αργότερο (30) ημέρες 
μετά την ημερομηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η 
αξιολόγηση γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες 
μετά την ημερομηνία παράδοσης των εργασιών.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου 
ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που καθορίζεται στον 
οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας κα-
ταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας.

Άρθρο 11 
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατομι-
κά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια 
τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία κατά το 3ο 
εξάμηνο σπουδών .

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι πρωτό-
τυπη θεωρητική η ερευνητική εργασία με χρήση βιβλι-
ογραφίας.

Αλλαγή ή τροποποίηση του θέματος της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει μόνο σε 
περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος, αιτιολογημένη θετική Εισήγηση της Συντονιστι-
κής Επιτροπής και επικύρωση από τη Συνέλευση. Στην 
περίπτωση αυτή, ο ελάχιστος χρόνος αρχίζει να μετράει  
πάλι από την αρχή, από την ημέρα της αίτησης του με-
ταπτυχιακού φοιτητή.

1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια σε συνεννόηση 

με τον Επιβλέποντα έχει δικαίωμα υποβολής θέματος 
Διπλωματικής εργασίας εφόσον έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής 
εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ο υ σα και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της 

υποψηφίου/ιας, ορίζει τον/την Επιβλέποντα/ουσα αυτής 
και συγκροτεί την Τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο/η επιβλέπων/ουσα.

3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής 
Εργασίας

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Έτσι μετά την 
εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντίγραφα της τελικής 
Διπλωματικής Εργασίας. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση 
από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημε-
ρομηνία της προφορικής εξέτασης - παρουσίασης στο 
χρονικό διάστημα της ανωτέρω παραγράφου. Η έκταση 
και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά την υπο-
στήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της 
εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από 
την Συνέλευση.

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται 
σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας που θεσπίζει κάθε 
Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την τυχόν πρωτότυπη ή καινο-
τόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων 
σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον 
χαρακτήρα της εργασίας: Θεωρητικός, Εργαστηριακός, 
Κλινικο-Εργαστηριακός, Επιδημιολογικός ή Υπολογιστικός.

Η Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρω-
τοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση. Το κεί-
μενο της Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές 
και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, συζήτηση και 
βιβλιογραφία, καθώς και άλλα υποστηρικτικά ή επεξηγη-
ματικά στοιχεία (σχήματα, διαγράμματα, εικόνες κ.λπ.). 
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Συντάσσεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα μετά από 
συνεννόηση με τον διδάσκοντα και συνοδεύεται από 
σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην αγγλική και στην 
ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η συγγραφή της 
γίνει στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιλαμβάνει 
εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της Μ.Δ.Ε., η Εξετα-
στική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει Πρακτικό Δη-
μόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται 
τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός βαθμός.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/
την επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης 
αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλεί-
εται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί 
με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, 
μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και 
σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό αρχείο 
που διατηρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες 
αποτελούν ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το 
δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδα-
κτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής 
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπουδαί-
ου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέ-
ποντα/ου σας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12 
Δικαιώματα και παροχές

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Το Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει στους μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.

Οι διευκολύνσεις αυτές θα πρέπει να οριστούν από 
το Τμήμα αναλυτικά (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση 
στους χώρους διδασκαλίας, στα εργαστήρια κ.λπ.).

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υπο-
χρεώσεις:

- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του 
ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν 
τα βιβλία παρουσίας.

- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις 
καθορισμένες προθεσμίες.

- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγη-

ση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση 
ότι η διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν 
λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμή-
ματα αυτής.

- Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό

- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του 
Π.Μ.Σ., του Τμήματος Ιατρικής 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 προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
3.000 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους 
και συγκεκριμένα η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του 
φοιτητή και οι άλλες δύο δόσεις πριν την έναρξη του 
2ου και 3ου εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται 
από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος 
είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-
βλέπονται, οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. των οποίων το ει-
σόδημα (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 παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/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 λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυ-
νάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 
31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, 
για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει 
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται   
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτη-
τών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υπο-
ψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη 
επιλογής σε Π.Μ.Σ.
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Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δι-
καιούνται απαλλαγή.

Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοι-
τητών/τριών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1 
έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και των σχετικών 
προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει 
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής από-
λυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008 
(Α' 220).

Άρθρο 15 
Υποτροφίες

Με απόφαση της Συνέλευσης δύνανται να χορηγη-
θούν υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες χορηγούνται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και το ύψος καθορίζεται 
από την Συνέλευση.

Άρθρο 16 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος 
του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογρά-
φεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο του 
Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/
τις νόμιμους/ες αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση Δια-
τμηματικού Δ.Μ.Σ. στον τίτλο αναφέρονται και τα δύο 
Τμήματα που απονέμουν το δίπλωμα, το έμβλημα του 
Ιδρύματος και υπογράφεται από τα αντίστοιχα όργανα 
του ιδρύματος που έχει την διοικητική υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ.

Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί-
ται, 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. αναλαμ-
βάνουν:

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 αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οι-
κείου Τμήματος.

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 σύμ-
φωνα 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. Σε περίπτωση διατμηματικου Π.Μ.Σ., του-
λάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων 
προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
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, ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 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 διδακτο-
ρικής διατριβής».

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 μη-
νιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν κα-
θοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνι-
στά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέρι-
ου 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)».

δ) Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ 
του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 
6 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, η οποία ορίζει: «Ομό-
τιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4» και τη διάταξη της 
παρ. 1κ) του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, η οποία ανα-
φέρει ότι ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε 
Π.Μ.Σ. ορίζει μεταξύ άλλων τους ειδικότερους όρους 
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησαντων 
μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 36.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του 
ν. 4009/2011 «Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχο-
λούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου 
αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος».

Με αιτιολογημένη απόφαση της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αποφασίσει:

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι.

ή
- την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-

νητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του 
ν. 4310/2014 (Α' 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων.
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Επιπλέον η Συνέλευση του Π.Μ.Σ. με απόφαση της, 
έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., 
μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επι-
στήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας 
ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευ-
μένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντι-
κείμενο 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 υποψήφι-
ους/ες διδάκτορες του οικείου Τμήματος του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων συναφών Τμημάτων 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι.

Η Συνέλευση ή/και η Διεύθυνση Π.Μ.Σ. δεν είναι υπο-
χρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι υποχρε-
ωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Π.Μ.Σ, αν 
καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώ-
σεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασί-
ζεται από την Συνέλευση ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Οι διδάσκοντες και οι επιβλέποντες των Μεταπτυχι-
ακών Διπλωματικών Εργασιών και Πρακτικής άσκησης 
δικαιούνται αμοιβής. Δηλαδή, έχει δικαίωμα αμοιβής και 
η διδασκαλία και η επίβλεψη της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας, εφόσον οι ώρες που απασχολούνται 
ξεπερνούν τις κατά το νόμο υποχρεώσεις.

Άρθρο 18 
Διοικητική Υποστήριξη

1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας

α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για το Π.Μ.Σ. στο 
Τμήμα εκείνο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του.

β) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με απόφαση 
της Συνέλευσης για διετή θητεία.

γ) Ο/Η Διευθυντής/ια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω-
τή, 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 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/
ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύ-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/ια δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του/της έργο ως Διευθυντής.

ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ επιπλέον είναι αρμό-
διος/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 λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο 
Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.

Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισμού 
ο/η Διευθυντής/ια επικουρείται από το διαχειριστή του 
συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. ο οποίος έχει ορισθεί από τον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρί-
τειου 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 ίδρυση του στην εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 2Θ του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 θα συμπερι-
λαμβάνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμ-
βανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του 
προγράμματος, τις πηγές χρηματοδότησης και τους εν 
γένει πόρους της λειτουργίας του. 

στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά 
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπο-
γράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και 
συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα 
με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και 

τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος. Η σχετική 
ρύθμιση προβλέπεται στην ιδρυτική απόφαση εκάστου 
Π.Μ.Σ.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν το Π.Μ.Σ. 
εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς 
και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με 
το Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για τις υπερωριακές 
υπηρεσίες που παρέχουν.

Άρθρο 19 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλί-
ας, εργαστήρια, εξοπλισμός, βιβλιοθήκες) του Τμήματος 
Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία θα χρησι-
μοποιηθεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
DUTHNET e-class του Δ.Π.Θ. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί 
ιστοσελίδα για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 20 
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,
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γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
η) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα 

λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολο-
κλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος 
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης.

Για τη χρηματοδότηση του Α.Ε.Ι., για τη λειτουργία 
Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων προσμετρείται θετικά το γεγονός 
της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:

α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης.

Η κατανομή της παραγράφου 4 δεν ισχύει στην περί-
πτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκε-
κριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων του 
Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των 
αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού 
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Η οικονομική διαχείριση κάθε κύκλου Π.Μ.Σ. αποτε-
λεί ξεχωριστό υλοποιούμενο έργο από τον Ειδικό Λο-
γαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και γίνεται σύμφωνα με το σκοπό και το νομικό πλαίσιο 
λειτουργίας του τελευταίου. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. νοείται η 
οριζόμενη από την Ιδρυτική Απόφαση του Π.Μ.Σ. συνο-
λική διάρκειά του.

Η οικονομική διαχείριση του υλοποιούμενου έργου 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με 
βάση τον προϋπολογισμό ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Συνέλευ-
σης και κατόπιν αποδοχής της διαχείρισης του από την 
Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυ-
νος των υλοποιούμενων έργων του Π.Μ.Σ. και έχει τα κα-
θήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον εκάστο-
τε εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και 
Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτρο-
πής Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο προϋπολογισμός κάθε ΠΜΣ δύνανται να αναμορφώ-
νεται με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης 
του Διευθυντή του οικείου ΠΜΣ στο σύνολο του υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα έσο-
δα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι 
οι πόροι που μεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το είκοσι 
τοις εκατό(20%)του προϋπολογισμού και υπό τον όρο 
τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετε-
ρότητας του προϋπολογισμού του ΠΜΣ.

Άρθρο 21 
Λογοκλοπή

Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας 
οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμέ-
νος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις 
απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέου-
σα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμη-
ρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/
της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 
Τμήματος για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας η 
Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 22 
Ιστοσελίδα των Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην αγγλική ή/και 
ελληνική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενη-
μερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και 
ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επί-
σημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 23 
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση 
κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από τους 
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης 
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ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε μαθήματος αξι-
ολογούν 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 μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. και των περιεχομένων του, ώστε να 
εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται 
το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά 
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση 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.

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. 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

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 μη-
τρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για την 
κατάρτιση του μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με τεκ-
μηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
τρία (3) μέλη από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές 
λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίη-
ση του μητρώου, ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από δι-
αβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού προη-
γουμένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των υποψηφίων, 
και αφορά, κατά προτίμηση, σε υποψηφίους/ες ίδιου ή συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράμματα σπου-
δών και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο.

Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενη-
μερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., κα-
θώς 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..

Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρο-
νικό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν 
με εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών και των φοι-
τητών/τριών, καθώς και  με τους Διευθυντές και  τα μέλη 
των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να 
διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελι-
κή 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 συνέ-
χιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 32.

Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνη-
σης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 
της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρ-
θρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των Ιδρυ-
μάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμητείας, 
στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνο-
νται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης 
και πιστοποίησης της ποιότητας του ν. 4009/2011.

Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το μητρώο αξιολο-
γητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική Συμβου-
λευτική 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
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις

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 Ιατρικής 
και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του 
Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών)

1) Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. 
(Π.Μ.Σ.)

2) Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχια-
κών Σπουδών

3) Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής  Βαθμολογίας Μετα-
πτυχιακού Φοιτητή Π.Μ.Σ. (Π.Μ.Σ.)

4) Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.    
Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο)
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02018071205200020*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Κομοτηνή, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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