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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 37/57
Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
(“INFECTIOUS DISEASES- INTERNATIONAL MEDICINE: FROM BENCH TO BEDSIDE”)» του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠθ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη -Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/
08.02.2017, τ.Β’).
2. 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 380/
2.03.2018, 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».
3. 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».
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στην αρ. 10/21-03-2018
συνεδρίαση της και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.
5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής στην αρ.7/27-03-2018 συνεδρίαση της και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.
6. Την αριθμ. 36/57/24-04-2018 απόφαση της
Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αρ. Φύλλου 3043

αναφορικά με την έγκριση επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ.
(Β’ 2484/28-06-2018).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Έγκριση κανονισμού του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» (“INFECTIOUS DISEASES - INTERNATIONAL
MEDICINE: FROM BENCH TO BEDSIDE”)» του τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής σε Συνεργασία με το
Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και λειτουργούν:
α) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές
πρώτου κύκλου,
β) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων
Α.Ε.Ι. ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα
και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13 Α΄ του
ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από
τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο και
γ) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε
συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της
αλλοδαπής.
Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού
Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
(Ε.Π.Σ.) το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους
και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών
Κέντρων.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται
μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης
αποστολής του. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα Τμήματα του ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση και
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προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη
εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών
αναγκών.
Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν
και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει
τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) και συμβάλλουν στην
ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του
εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.
Με απόφαση της Συνέλευσης των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Ιατρικής, καταρτίζεται
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδυκτιακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.
Άρθρο 3
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
Το παρόν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.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 εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου
εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στο πεδίο των Λοιμωδών Νοσημάτων
και της Διεθνούς Ιατρικής, εστιάζοντας στη Βιολογία
των Παθογόνων, τη Μικροβιολογία, την Ανοσολογία,
τους Παθογενετικούς Μηχανισμούς, την Εργαστηριακή
Διάγνωση, τις νέες Τεχνολογίες Μοριακής Διάγνωσης,
τους Αντί μικροβιακούς παράγοντες, τη Διεθνή Ιατρική
και Παγκόσμια Υγεία, την Τροπική και Μεταναστευτική
Ιατρική, τις Ανθρωποζωονόσους και τη Λοιμωξιολογια,
τα οποία αποτελούν συνέχεια συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των
οικείων Τμήματος.
Άρθρο 4
Όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.
Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού,
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.,
και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία
ασκεί καθήκοντα σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ.
αντί της Συνέλευσης Τμήματος. Η Ε.Δ.Ε. είναι επταμελής και συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση
κάθε Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται από το
συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ’ αναλογία του
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αριθμού των διδασκόντων τους στο Δ.Π.Μ.Σ. για διετή
θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του
μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους
φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για
ετήσια θητεία. Η Ε.Δ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος, και συγκεκριμένα:
α) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
β) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.,
γ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
δ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από
τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.
Ο Πρόεδρος της και Διευθυντής του Προγράμματος,
προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος και σε περίπτωση συνεργασίας
αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων ή άλλων
ερευνητικών φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα. Σε
ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη
απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, Πρόεδρος και Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από το
άλλο Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη
του Δ.Π.Μ.Σ.
Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες: 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.
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων
Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, οι οποίοι
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από
την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με
ευθύνη του Διευθυντή συντάσσεται απολογισμός του
Δ.Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και
τον συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
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 στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επιτροπή κρίνει
την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς το περιεχόμενο
των στοιχείων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 32
του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπιστώνει 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 αιτιολογημένη 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.
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Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
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 Δ.Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4485/2017 και
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο Διευθυντής του Δ.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
Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ.
Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο
ανήκει το Δ.Π.Μ.Σ..
7. 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
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/της
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, 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 είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/
τριες.
Επιπλέον ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών ανά διδάσκοντα του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται το πολύ
σε 1,25 (25 μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά περίπου 20
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διδάσκοντες), ο μέγιστος αριθμός αυτών (95) σε σχέση
με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΜΒΓ)
είναι περίπου 0,15 (95/610) και σε σχέση με τον αριθμό
των διδασκόντων του Τμήματος ΜΒΓ είναι περίπου 4,5
(95/21 (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017). Ο μικρός
αριθμός φοιτητών ανά διδάσκοντα εγγυάται την άμεση
παρακολούθηση τους από τους διδάσκοντες και την
εξατομικευμένη καθοδήγηση τους.
Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας,
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και άλλων συναφών πεδίων ομοταγών Τμημάτων ΑΕ καθώς και Τ.Ε.Ι.
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Λήψη Δ.Μ.Σ. μέσα από το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. δεν συνεπάγεται 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 πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτηση τους
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’
έτος και ανά Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το
έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με
το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την
εισαγωγή πτυχιούχων στο Δ.Π.Μ.Σ.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής,
κλπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής και
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής που έχουν αναλάβει
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μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με απόφαση
της Ε.Δ.Ε.
iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του
Δ.Π.Μ.Σ.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύναται να περιλαμβάνουν:
1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος (30%).
2. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%), στην
οποία συνεκτιμούνται α) η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το
γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., β) συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2), γ) δημοσιεύσεις και συγγραφική
δραστηριότητα και ανακοινώσεις σε συνέδρια
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 ημεδαπής 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.
4. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
5. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (επιθυμητό) (20%).
6. Ανακοινώσεις σε συνέδρια (10%).
7. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο
του Δ.Π.Μ.Σ. (επιθυμητό) (10%).
8. Συστατικές επιστολές (2 επιστολές από μέλη ΔΕΠ,
ερευνητές ή εργοδότες) (απαραίτητο).
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 Ε.Δ.Ε. και μπορεί
να τροποποιείται από την Ε.Δ.Ε.
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
κύκλου σπουδών, η επαρκής γνώση της Αγγλικής και
συστατικές επιστολές,
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γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από
τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.
στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. 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 Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Διάρκεια Σπουδών
1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.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
κρίση 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 παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να
ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο
διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Δ.Π.Μ.Σ.
διάρκειας. Η χρονική διάρκεια φοίτησης μπορεί να παραταθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
2. Αναστολή Σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους μεταπτυχιακούς/κές
φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά
την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής
δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής
φοίτησης.
3. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα
μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Ε.Δ.Ε. 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 εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις),
β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που
ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,
γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και
δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής
φοιτητή/τριας.
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ε) παρέλευση του διπλάσιου χρόνου του προβλεπόμενου για το Δ.Π.Μ.Σ. διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών
εξαμήνων (όπως ορίζεται στο άρθρο 8, παρ. 1 του συγκεκριμένου 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 Τμήματος στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια των
εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την εγγραφή αρχίζουν οι εγγραφές των εισαγομένων
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, πρέπει να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και να αποδέχεται τους
κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση
και διατήρηση της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.

Κωδ.
INF10
1
INF10
2
INF10
3
INF10
4
INF10
5
INF10
6
INF10
7
INF10
8
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Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται
σε 90 για το Δ.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 προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο
πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’). Ολα τα μαθήματα
είναι υποχρεωτικά.
Κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται
η ολοκλήρωση κύκλου σεμιναρίου και επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης που αντιστοιχεί σε 5
πιστωτικές μονάδες και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε είκοσι πέντε (25).
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Δ.Π.Μ.Σ.
τριών εξαμήνων διαμορφώνεται ως εξής:

Δ.Π.Μ.Σ. «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
Α’ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Υποχρ (Y) ECTS (ΠΜ)
Μοριακή και Κλινική Βακτηριολογία (Molecular and Clinical Bacteriology)

Y

5

Μοριακή και Κλινική Ιολογία (Molecular and Clinical Virology)

Y

5

Μυκητολογία και Παρασιτολογία (Mycology and Parasitology)

Y

5

Y

5

Y

3

Y

2

Y

2

Y

3

Ανοσολογία Λοιμώξεων και Εμβόλια (Immunology of Infectious Diseases & Vaccines)
Παθογενετικοί μηχανισμοί και μεταβολισμός (Pathogenetic mechanisms and metabolism)
Παθογενετικοί μηχανισμοί και γενετική ποικιλομορφία (Pathogenetic mechanisms
and genetic variability)
Καλή Εργαστηριακή Πρακτική, Βιοασφάλεια και Βιοηθική (Good Laboratory Practice, Biosafety and Bioethics)
Κλινικο-Εργαστηριακή Άσκηση (Clinical Laboratory Practical Training)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

INF10
9
INF11
0
INF11
1
INF11
2
INF11
3
INF11
4

Β’ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Βιοστατιστική και Μοριακή Επιδημιολογία (Biostatistics and Molecular
Epidemiology)

30 ΠΜ

Υποχ (Y)

ECTS (ΠΜ)

Y

3

Μοριακή Διαγνωστική (Molecular Diagnostics)

Y

5

Διεθνής Ιατρική - Παγκόσμια Υγεία (International Medicine - Global Health)

Y

5

Αντιμικροβιακοί παράγοντες και Ανθεκτικότητα (Antimicrobial Agents & Resistance)

Y

4

Μεταναστευτική και Τροπική Ιατρική (Immigrant and Tropical Medicine)

Y

5

Ανθρωποζωονόσοι - η έννοια One Health’ (Zoonotic Diseases - the One Health’ concept)

Y

5

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

38582

INF11

Κλινικο-Εργαστηριακή Άσκηση (Clinical Laboratory Practical Training)
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Y

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

3
30 ΠΜ

Γ’ Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υποχ (Y)

ECTS
(ΠΜ)

INF11
6

Κύκλος Σεμιναρίων

Y

5

INF11
7

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Y

25

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90 ΠΜ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του Δ.Π.Μ.Σ.
INF 101

Μοριακή και Κλινική Βακτηριολογία (Molecular and Clinical

Y

20

Bacteriology)
Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση της
βιολογίας, της παθογόνου δράσης, της λοιμογόνου δύναμης και της γενετικής των κυριότερων βακτηριακών
παθογόνων καθώς και των συμβατικών και μοριακών
μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης και έρευνας των
βακτηριακών λοιμώξεων.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στην Βακτηριολογία, Γενετική των βακτηρίων, Παθογένεια βακτηριακών λοιμώξεων, Μυκοβακτηρίδια του συμπλέγματος της
φυματίωσης, Μη φυματιώδη μυκοβακτηρίδια, Βρουκέλλες, Εντεροβακτηριοειδή, Καμπυλοβακτηρίδια, Δονάκια,
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Βάκιλλος άνθρακα, Κλωστηρίδια, Κορυνοβακτηρίδιο διφθερίτιδας,
Σπειροχαιτιακά, Ρικέτσιες, Χλαμύδια, Μικροβίωμα του
ανθρώπου
INF 102

Μοριακή και Κλινική Ιολογία
(Molecular and Clinical Virology)

Υ

20

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση της
βιολογίας, της παθογόνου δράσης, της λοιμογόνου δύναμης και της γενετικής/γονιδιωματικής οργάνωσης
των κυριότερων παθογόνων ιών δίνοντας έμφαση σε
συγκεκριμένες κατηγορίες ιών, όπως RNA-ιοί θετικής και
αρνητικής πολικότητας, DNA ιοί, Ρετροϊοί, αλλά και σε
νεο-εμφανιζόμενους ιούς, ογκογόνους ιούς και ιούς που
μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγικά στοιχεία και
βασικές έννοιες της Μοριακής και Κλινικής Ιολογίας, RNAιοί θετικής πολικότητας (ιοί picorna, φλαβιιοί, κοροναϊοί),
RNA-ιοί αρνητικής πολικότητας (βλεννοϊοί, παραβλεννοϊοί, φιλοϊοί, ραβδοϊοί), DNA ιοί (ιοί papilloma, ιοί polyoma,
ερπητοϊοί, αδενοϊοί), Ρετροϊοί, Ηπατοτρόποι ιοί, Ιικοί φορείς στη γονιδιακή θεραπεία.
INF 103

Μυκητολογία και Παρασιτολογία
(Mycology and Parasitology)

Υ

20

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση και
η λεπτομερής κατανόηση της ταξινόμησης, της δομής,
της μορφολογίας των μυκήτων, της παθογένειας των
μυκητικών λοιμώξεων και των συμβατικών και μοριακών μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης και έρευνας
των μυκητικών λοιμώξεων. Επίσης, η σε βάθος γνώση
και η λεπτομερής κατανόηση της βιολογίας του κύκλου
ζωής,της μετάδοσης των κυριότερων παρασίτων και
των παθολογικών καταστάσεων που προκαλούν στον
άνθρωπο καθώς και των συμβατικών και μοριακών μεθόδων εργαστηριακής διάγνωσης και έρευνας των παρασιτικών λοιμώξεων.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Ταξινόμηση, δομή και
μορφολογία μυκήτων, Παθογένεια μυκητικών λοιμώξεων, Μύκητες αίτια επιπολής μυκητιάσεων.
Μύκητες αίτια υποδόριων μυκητιάσεων, Ενδημικοί δίμορφοι μύκητες, Βιολογία και κύκλος ζωής των παρασίτων του ανθρώπου, Παθογένεια παρασιτικών λοιμώξεων,
Πρωτόζωα του γαστρεντερικού και ουροποιογεννητικού
συστήματος, Παράσιτα του αίματος και των ιστών, Αρθρόποδα, Έλμινθες:
Νηματώδεις, Τρηματώδεις, Κεστώδεις.
INF 10
4

Ανοσολογία Λοιμώξεων και
Εμβόλια (Immunology of Infectious Diseases & Vaccines)

Υ

20

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση και
λεπτομερής κατανόηση των ανοσολογικών μηχανισμών
που διέπουν τις λοιμώξεις και η πρόληψη τους με εμβόλια. Συγκεκριμένα, α) οι ανοσολογικές αποκρίσεις έναντι
συγκεκριμένων κατηγοριών παθογόνων μικροοργανισμών, β) η αλληλεπίδραση παθογόνου με το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, γ) η διαφυγή των παθογόνων
μικροοργανισμών από τις προστατευτικές ανοσολογικές
αποκρίσεις, δ) τα εμβόλια και οι μηχανισμοί δράσης τους,
και ε) ο σχεδιασμός εμβολίων νέας γενιάς.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Έμφυτες και Ειδικές/
Επίκτητες Ανοσολογικές αποκρίσεις σε παθογόνα, Ανοσολογικές αποκρίσεις σε ενδοκυτταρικά/εξωκυτταρικά
βακτήρια, Ανοσολογικές αποκρίσεις σε ιούς, Ανοσολογικές αποκρίσεις σε μύκητες και παράσιτα, Διαφυγή των
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προστατευτικών ανοσολογικών μηχανισμών, Ανοσοποίηση και Εμβόλια, Σχεδιασμός εμβολίων νέας γενιάς.
INF 10
5

Παθογενετικοί μηχανισμοί και
Μεταβολισμός (Pathogenetic
mechanisms & Metabolism)

Υ

12

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος γνώση και
λεπτομερής κατανόηση α) των μεταβολικών διαδικασιών του ξενιστή που αποτελούν στόχο των παθογόνων
μικροοργανισμών, β) των μηχανισμών διαφυγής των παθογόνων από τις μεταβολικές διαδικασίες του κυττάρου
γ) της επίδρασης της διατροφής ή του υποσιτισμού και
δ) της επίδρασης ογκογόνων ιών στις μεταβολικές διαδικασίες του κυττάρου.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Μεταβολικοί στόχοι των
παθογόνων μικροοργανισμών και μηχανισμοί ελέγχου
του μεταβολισμού του ξενιστή από τα παθογόνα, Μηχανισμοί διαφυγής/εκτροπής των μεταβολικών διαδικασιών από την εισβολή των παθογόνων, Διατροφή,
υποσιτισμός και λοίμωξη, Επίδραση των ογκογόνων ιών
στον μεταβολισμό.
INF 10
6

Παθογενετικοί μηχανισμοί
και Γενετική ποικιλομορφία
(Pathogenetic mechanisms &
Genetic variability)

Υ

8

Στόχος του μαθήματος: είναι η σε βάθος κατανόηση
της συμβολής της γενετικής ποικιλομορφίας του ξενιστή
στην παθογένεια των λοιμώξεων και η σημασία των γενετικών πολυμορφισμών του ξενιστή στην εξέλιξη της
νόσου και στη θεραπευτική έκβαση.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Γενετικοί πολυμορφισμοί
και προγνωστική σημασία, Γενετική ποικιλομορφία και
εξέλιξη της νόσου, Γενετική ποικιλομορφία και θεραπευτική έκβαση. Σημασία των γενετικών πολυμορφισμών
γονιδίων που σχετίζονται με γονίδια του ανοσοποιητικού
συστήματος στην παθογένεια.
INF 10
7

Καλή Εργαστηριακή Πρακτική,
Βιοασφάλεια και Βιοηθική (Good
Laboratory Practice, Biosafety &
Bioethics)

Υ

8

Στόχος του μαθήματος: είναι η γνώση της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τη διαχείριση της ασφάλειας
και υγείας στην εργασία, καθώς και την πρόληψη και
αντιμετώπιση ατυχημάτων. Επίσης, την κατανόηση των
βασικών θεωριών της βιοηθικής.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Καλή Εργαστηριακή
Πρακτική, Στρατηγικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία, Βιοασφάλεια: Βιολογικοί παράγοντες, Επίπεδα
Βιοασφάλειας, Εκτίμηση βιολογικού κινδύνου, Βιοασφάλεια εργαστήρια που χειρίζονται βακτήρια, ιούς,
ζώα εργαστηρίου. Ηθικά προβλήματα που σχετίζονται
με θέματα Βιοϊατρικής.
INF 10
9

Βιοστατιστική και Μοριακή
Επιδημιολογία (Biostatistics &
Molecular Epidemiology)

Υ

12
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Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση των αρχών,
εννοιών και μεθόδων Βιοστατιστικής και Μοριακής Επιδημιολογίας, και η επιδημιολογική προσέγγιση μέσα από
παραδείγματα ιών και βακτηρίων.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στις έννοιες
της βιοστατιστικής και της Επιδημιολογίας λοιμωδών
νοσημάτων, μέθοδοι Μοριακής Επιδημιολογίας για παθογόνους μικροοργανισμούς, Παραδείγματα Μοριακής
επιδημιολογίας βακτηριακών και ιικών λοιμώξεων, Παγκόσμια Επιδημιολογία και Κέντρα ελέγχου και πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων.
INF 11
0

Μοριακή Διαγνωστική
(Molecular Diagnostics)

Υ

20

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των εργαλείων και μεθόδων διάγνωσης λοιμωδών νοσημάτων
δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογίες μοριακής διάγνωσης παθογόνων μικροοργανισμών.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Κλασικές και μοριακές
τεχνικές διάγνωσης λοιμώξεων (PCR, RFLP, ELISA), Προηγμένες τεχνολογίες μοριακής διάγνωσης (Microarrays,
Next Generation Sequencing, Proteomics) και βιοπληροφορικά εργαλεία, παραδείγματα Μοριακής διάγνωσης
βακτηριακών και ιικών λοιμώξεων, Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών Μοριακής διάγνωσης.
INF 11
1

Διεθνής και Παγκόσμια Υγεία
(International and Global Health)

Υ

20

Στόχος του μαθήματος: είναι οι φοιτητές: 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 ικανοτήτων προκειμένου να συμβάλλουν
στην επίλυση υγειονομικών προβλημάτων, δ) να κατανοήσουν τους τέσσερεις βασικούς κλάδους υγείας που
η παγκόσμια κοινότητα στρέφει την προσοχή της.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα οργανώνεται
σε τέσσερεις ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα δίνεται μία ευρεία εισαγωγή των
εννοιών της Διεθνούς Ιατρικής και της Παγκόσμιας Υγείας. Ακολουθεί μία ενότητα κατά την οποία οι φοιτητές
καλούνται, χωρισμένοι σε ομάδες, να αναπτύξουν προβλήματα Παγκόσμιας Υγείας και να τοποθετηθούν κριτικά απέναντι στην αντιμετώπιση τους. Στη τρίτη ενότητα
αναλύονται επιλεκτικά θέματα παγκόσμιας υγείας που
αφορούν μη μεταδοτικά νοσήματα, τραύμα και μητρική
και βρεφική υγεία ενώ η τέταρτη ενότητα επικεντρώνεται σε λοιμώδη νοσήματα με παγκόσμιο ενδιαφέρον.
INF 11
2

Αντιμικροβιακοί Παράγοντες και
Ανθεκτικότητα
(Antimicrobial Agents and
Resistance)

Υ

16

Στόχος του μαθήματος: είναι η εις βάθος γνώση των
παραγόντων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των
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βακτηριακών, μυκητικών, παρασιτικών λοιώξεων, την
ανθεκτικότητα των μικροοργανισμών, καθώς και την
ανάπτυξη νέων θεραπευτικών σχημάτων.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Ταξινόμηση και μηχανισμοί δράσης αντιμικροβιακών παραγόντων, Γενετικοί
μηχανισμοί αντοχής, Βιομεμβράνες, Νοσοκομειακές λοιμώξεις από πολυανθεκτικά Gram θετικά και Gram αρνητικά παθογόνα βακτήρια, Επιμελητεία αντιμικροβιακών
ουσιών, Πρόληψη και Θεραπεία ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων.
INF 11
3

Μεταναστευτική και Τροπική
Ιατρική (Immigrant and Tropical
Medicine)

Υ

20

Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση βασικών
εννοιών και προβλημάτων Μεταναστευτικής και Τροπικής Ιατρικής στο επίπεδο της Παγκόσμιας Υγείας, με
ιδιαίτερη έμφαση τις επιπτώσεις της φτώχειας στην Παγκόσμια Υγεία.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα οργανώνεται σε σύντομες εισηγήσεις (1 διδακτικής ώρας) από
ειδικούς γιατρούς διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, με
έμφαση στα λοιμώδη νοσήματα των αναπτυσσόμενων
χωρών. Επίσης έχουν προσκληθεί να διδάξουν αντιπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων (Γιατροί χωρίς
Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου) από τις εμπειρίες τους σε
αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
INF 11
4

Ανθρωποζωονόσοι - η έννοια
του One Health (Zoonotic
Diseases-The One Health
Concept)

Υ

20

Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση των ανθρωποζωονόσεων και της έννοιας του “One Health” δίνοντας
έμφαση σε βακτηριακές, ιικές και παρασιτικές ζωονόσους, αλλά κυρίως στην αλληλεπίδραση της υγείας των
ζώων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.
Περιεχόμενο του μαθήματος: Ανθρωποζωονόσοι και
η έννοια του “One Health” Ανθρωποζωονόσους που μεταδίδονται μέσω παθογόνων βακτηρίων, ιών και πρωτοζώων/παρασίτων.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο
πρόγραμμα του εξαμήνου. Κάθε μάθημα διδάσκεται από
έναν ή περισσότερους διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα
ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. ένας/μια συντονιστής/τρια του
μαθήματος.
Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου ορίζεται
τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να τροποποιηθεί η ημερομηνία
έναρξης των μαθημάτων του νέου κύκλου.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή εξέταση. Παράλληλα πραγματοποιούνται και εργασίες οι
οποίες αξιολογούνται και συμβάλλουν στην τελική βαθμολογία. Η ακριβής μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται
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
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από το μέλος ΔΕΠ - υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.
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 (21
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 υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος.
Δεν επιτρέπονται απουσίες. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί απουσία 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 Δ.Π.Μ.Σ., η οποία
εγκρίνει ή όχι το αίτημα και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. 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 επίδοσης 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 μαθημάτων 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 Δ.Π.Μ.Σ.
Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας.
Άρθρο 11
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατομικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δημόσια
τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία κατά το 3°
εξάμηνο σπουδών.
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Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία και περιλαμβάνει την πρακτική
εξάσκηση σε εργαστηριακές ή/και υπολογιστικές τεχνικές, την οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, την κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ερευνητικής
πρακτικής, τη χρήση βιβλιογραφίας και την ανάλυση
αποτελεσμάτων.
Αλλαγή ή τροποποίηση του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει μόνο σε
περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, αιτιολογημένη θετική Εισήγηση της Συντονιστικής 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 μεταπτυχιακού 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/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη
Γραμματεία του Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ.
Έτσι μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα
δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντίγραφα της τελικής Διπλωματικής Εργασίας. Εφόσον υπάρχει
θετική κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης - παρουσίασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω παραγράφου.
Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά
την υποστήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης
της εργασίας.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται
από την Ε.Δ.Ε.
Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται
σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας που θεσπίζει κάθε
Δ.Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων
σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας: Θεωρητικός, Εργαστηριακός, Κλινικο-Εργαστηριακός, Επιδημιολογικός ή Υπολογιστικός.
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Η Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει αναγνωρίσιμα στοιχεία
πρωτοτυπίας και συμβολή στην επιστημονική γνώση.
Το κείμενο της Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας, δηλαδή
να περιλαμβάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας,
εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση και
βιβλιογραφία, καθώς και άλλα υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (σχήματα, διαγράμματα, εικόνες κλπ.).
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 Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό
Δημόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός
βαθμός.
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή,
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/
την επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης
αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί
με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται,
μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και
σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό αρχείο
που διατηρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες
αποτελούν ιδιοκτησία του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί
το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της
επιβλέποντα/ου σας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
οικείου Τμήματος.
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 πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
Το Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα
συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις.
Οι διευκολύνσεις αυτές θα πρέπει να οριστούν από τα
Τμήματα αναλυτικά (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση
στους χώρους διδασκαλίας, στα εργαστήρια κ.λπ.).
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Άρθρο 13
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του
ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν
τα βιβλία παρουσίας.
- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις
καθορισμένες προθεσμίες.
- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση
ότι η διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν
λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματα αυτής.
- Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται
στον παρόντα κανονισμό
- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του
Δ.Π.Μ.Σ., των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, 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 Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος
είναι αρμόδιος για τη διαχείριση τους.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν
εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά
προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες του Δ.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 την συμμετοχή σε ένα
μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.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 δυ-
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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 Δ.Π.Μ.Σ.
έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη
επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ.
Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών/τριών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1
έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και των σχετικών
προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.δ. 160/2008
(Α’ 220).
Άρθρο 15
Υποτροφίες
Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. δύνανται να χορηγηθούν
υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/
κές φοιτητές/τριες σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι
υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και το ύψος καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε.
Το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε.
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 υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο του
Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/
τις νόμιμους/ες αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση Διατμηματικού 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
Δ.Π.Μ.Σ.
Στον/Στην απόφοιτο/η του Δ.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.
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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.
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. Σε περίπτωση διατμηματικου Π.Μ.Σ., τουλάχιστον 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 διδακτορικής διατριβής».
Στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καθορίζονται οι προϋποθέσεις αμοιβής των μελών ΔΕΠ.
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
«3. 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 χωρίς
αμοιβή, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεων του, ενός
μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε
τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματος του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του
δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή
διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα
στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως,
περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π.
έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών
εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.
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 στο Δ.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)».
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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, η οποία ορίζει: «Ομότιμοι 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 αναφέρει ότι ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε
Π.Μ.Σ. ορίζει μεταξύ άλλων τους ειδικότερους όρους
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων
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 απασχολούνται 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 παραπάνω, 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 ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του
ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων.
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,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου
36 του ν. 4485/2017.
Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων
του Δ.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 Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης ή άλλων συναφών Τμημάτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι.
Η Ε.Δ.Ε. ή/και η Διεύθυνση του Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.
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Άρθρο 18
Διοικητική Υποστήριξη
1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας
α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για το Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε.
και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία.
γ) Ο/Η Διευθυντής/ια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
δ) Τα καθήκοντα του/της ορίζονται στο νόμο και στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/
ια του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική
λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/ια δεν
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής.
ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Δ.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 Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται
στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Δ.Π.Μ.Σ.
Για το Δ.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 συμπεριλαμβάνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του
προγράμματος, τις πηγές χρηματοδότησης και τους εν
γένει πόρους της λειτουργίας του. Επίσης στην παρ. 3 του
ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η εισήγηση 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/ια του Δ.Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών
και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον,
ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή
υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου
του Δ.Π.Μ.Σ. και τη σκοπιμότητα των δαπανών που
συνδέονται με την εκτέλεση του, και παρακολουθεί το
οικονομικό αντικείμενο του.
ζ) Οι εκπρόσωποι των Τμημάτων στην Ε.Δ.Ε. έχουν
υποχρέωση να ενημερώνουν τις Συνελεύσεις των
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Τμημάτων, όταν αυτό τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο
εκάστου Τμήματος.
η) Ο/Η Διευθυντής/ια του Δ.Π.Μ.Σ θα πρέπει να είναι
διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, των Συνελεύσεων των Τμημάτων που συμπράττουν στο Πρόγραμμα
για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του. Ο/Η Διευθυντής/ια του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στην
Ε.Δ.Ε. για τα θέματα της αρμοδιότητας της και μεριμνά
για την εφαρμογή των αποφάσεων της.
2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος. Η
σχετική ρύθμιση προβλέπεται στην ιδρυτική απόφαση
εκάστου Δ.Π.Μ.Σ.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν το
Δ.Π.Μ.Σ. εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο,
καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για τις υπερωριακές υπηρεσίες που παρέχουν.
Άρθρο 19
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, εξοπλισμός, βιβλιοθήκες) των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
DUTHNET e-class του ΔΠΘ. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί
ιστοσελίδα για την υποστήριξη του Δ.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 συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων σύμφωνα με το
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ΑΕ.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
η) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα
λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από
τέλη φοίτησης.
Για τη χρηματοδότηση του ΑΕΙ., για τη λειτουργία
Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσμετράται θετικά
το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.
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Η διαχείριση των εσόδων των Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη
φοίτησης.
Η κατανομή της παραγράφου 4 δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.
Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων του
Δ.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 Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό υλοποιούμενο έργο από τον Ειδικό
Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και γίνεται σύμφωνα με το σκοπό και το νομικό πλαίσιο
λειτουργίας του τελευταίου. Ως κύκλος Δ.Π.Μ.Σ. νοείται
η οριζόμενη από την ιδρυτική απόφαση του Δ.Π.Μ.Σ.
συνολική διάρκεια του.
Η οικονομική διαχείριση του υλοποιούμενου έργου
Δ.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 Ε.Δ.Ε. και
κατόπιν αποδοχής της διαχείρισης του από την Επιτροπή
Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Επιστημονικά Υπεύθυνος των υλοποιούμενων έργων του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται ο Διευθυντής του εκάστοτε
Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Επιστημονικά Υπευθύνου, όπως προσδιορίζονται στον Νόμο 4485/2017 και
στον εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης
και Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού της
Επιτροπής Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου
από την αρμόδια Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ.
και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες, ο
Διευθυντής του Δ.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. Στην περίπτωση τροποποίησης των τελών φοίτησης προαπαιτείται η δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 21
Λογοκλοπή
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας
οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμένος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις
απόψεις άλλων.
Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/
της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου
Τμήματος για διαγραφή του/της.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας,
η Συνέλευση του οικείου Τμήματος ή η Ε.Δ.Ε. μπορεί να
αποφασίσει τη διαγραφή του/της.
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος.
Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας
από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 22
Διατμηματικά Π.Μ.Σ.
Τα Τμήματα Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης συνεργάζονται να συνεργάζεται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1
του ν. 4485/2017:
Μεταξύ των Τμημάτων καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.), το οποίο εγκρίνεται από τις
οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης
του ΔΠΘ. Στο Ε.Π.Σ. καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις
κάθε Τμήματος, τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε. με τρόπο που να εξασφαλίζει
την εκπροσώπηση όλων των συνεργαζόμενων φορέων,
του ορισμού του/της Διευθυντή/ιας του Δ.Π.Μ.Σ., ο/η
οποίος/α είναι μέλος Δ.Ε.Π. αυτοδύναμου Τμήματος,
της κατανομής του διδακτικού και ερευνητικού έργου
μεταξύ του προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία
του Δ.Π.Μ.Σ..
Τα Διατμηματικά Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της
οικείας Συγκλήτου.
Άρθρο 23
Ιστοσελίδα των Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην αγγλική ή/
και ελληνική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες
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και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον
επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.
Άρθρο 24
Αξιολόγηση του Δ.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 ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα
συγγράμματα κ.τλ.
Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται
ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση - μελέτη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και των περιεχομένων του, ώστε να
εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται
το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Δ.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.
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 Συμβουλευτική 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
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
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.
Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους
ενημερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ.,
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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..
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.
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.
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.
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 25
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις
Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί στο Δ.Π.Μ.Σ.
κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017, καθώς και οι
φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν
έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις
(άρθρο 85 παρ. 2β του ν. 4485/2017).
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν
καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί
με αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. και τις Συνελεύσεις των αντίστοιχων Τμημάτων και της Συγκλήτου του Ιδρύματος
με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ
ȦȢĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠȝȑȡȠȢĲȠȣȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞ
1)

ȉȪʌȠȢ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȂȈ  ĲȦȞ
ȆȂȈĲȠȣǻȆĬ

2)

ȉȪʌȠȢ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ ǻȚĮĲȝȘȝĮĲȚțȠȪȆȂȈ ǻǻȆȂȈ

3)

ȉȪʌȠȢȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞ

4)

ȉȪʌȠȢ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȒȢ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĭȠȚĲȘĲȒȆȂȈȉȝȒȝĮĲȠȢĲȠȣǻȆĬ

5)

ȉȪʌȠȢ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȒȢ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĭȠȚĲȘĲȒ ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ-ǻȚĮĲȝȘȝĮĲȚțȠȪȆȂȈ ǻǻȆȂȈ

6)

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

ȈȋȅȁǾ(ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)

ǻǿȆȁȍȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃȈȆȅȊǻȍȃ
(țȪȡȚȠ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ)
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ĲȠȣ (ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ)

ȅ/Ǿ
ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ (ĲȓĲȜȠȢ Ȇ.Ȃ.Ȉ.) ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢțĮȚĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȦȞʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ
Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȠ įȠțȚȝĮıȚȫȞ ıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) țȡȓșȘțİ ȐȟȚȠȢĮ ĲȠȣ
ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ıĲȘȞ ȀĮĲİȪșȣȞıȘ
(ȠȞȠȝĮıȓĮ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ) ȝİĲȠȕĮșȝȩ
©ǹȇǿȈȉǹªİȞȞȑĮ 
ȈİʌȓıĲȦıȘĲȦȞĮȞȦĲȑȡȦ
İțįȓįİĲĮȚĲȠʌĮȡȩȞįȓʌȜȦȝĮ

ȆȩȜȘ(ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȅȆȇȊȉǹȃǾȈ
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ

ȅȆȇȅǼǻȇȅȈ72<ȉȂǾȂǹȉȅȈ
(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
ȅīȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
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2. ȉȪʌȠȢǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ -ǻȚĮĲȝȘȝĮĲȚțȠȪ
ȆȂȈ ǻǻȆȂȈ

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ(ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅ
(ȩȞȠȝĮ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ)
(ȑȝȕȜȘȝĮ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ)
ȈȋȅȁǾ(ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǻǿǿǻȇȊȂǹȉǿȀȅ - ǻǿǹȉȂǾȂǹȉǿȀȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃȈȆȅȊǻȍȃ
(ĲȓĲȜȠȢ Ȇ.Ȃ.Ȉ.)

ǻǿȆȁȍȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀȍȃȈȆȅȊǻȍȃ
(țȪȡȚȠ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ)
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ĲȠȣ (ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ)

ȅǾ
ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ (ĲȓĲȜȠȢ Ȇ.Ȃ.Ȉ.) ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ (ȩȞȠȝĮ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ) țĮȚ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞĮʌȩĲȠȞȩȝȠįȠțȚȝĮıȚȫȞıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)țȡȓșȘțİ
ȐȟȚȠȢĮ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ȈʌȠȣįȫȞ ıĲȘȞ
țĮĲİȪșȣȞıȘ(ȠȞȠȝĮıȓĮ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ) ȝİĲȠȕĮșȝȩ
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İțįȓįİĲĮȚĲȠʌĮȡȩȞįȓʌȜȦȝĮ
ȆȩȜȘ(ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ(ȘȝȑȡĮ- ȝȒȞĮȢ- ȑĲȠȢ)

ȅȆȇȊȉǹȃǾȈ
(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)

ȅȆȇȅǼǻȇȅȈ72<ȉȂǾȂǹȉȅȈ

38594
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ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊ
ĬȇǹȀǾȈ
ĬȇǹȀǾȈ
ȅīȇǹȂȂǹȉǼǹȈ
ȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȉȅȊǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȊȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅȊĬȇǹȀǾȈ
 ȉȪʌȠȢȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ(ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǹȇǿĬȂȅȈȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ«

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾȈȈȆȅȊǻȍȃ
ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȩĲȚ
ȈĲȠȞȘȞ țȪȡȚȠțȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĳȠȚĲȘĲȒ/ĲȡȚĮȢ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ȆĲȣȤȚȠȪȤȠ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ (ȩȞȠȝĮ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ) ȝİĲȐ ĲȘ ȞȩȝȚȝȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
țĮȚĮĳȠȪİȟİʌȜȒȡȦıİİʌȚĲȣȤȫȢȩȜİȢĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣĲȘȢ
ıĲĮʌȜĮȓıȚĮĲȠȣȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞȈʌȠȣįȫȞĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȩȢ ȝĮȢ ĮʌȠȞİȝȒșȘțİ ĲȠ ǻȓʌȜȦȝĮ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ (ȩȞȠȝĮ Ȇ.Ȃ.Ȉ.) ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ıĲȘȞ ȀĮĲİȪșȣȞıȘ
(ȠȞȠȝĮıȓĮ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ)ȝİĲȠȕĮșȝȩ
©ǹȇǿȈȉǹª
ȅțĲȫțĮȚİȕįȠȝȒȞĲĮİțĮĲȠıĲȐ 
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȤİȚ șȑıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ȈʌȠȣįȫȞ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3043/27.07.2018

38595

ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȒĲȘıİ Ƞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢȩȝİȞȘ ĲȠȣĲȘȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȞȩȝȚȝȘ
ȤȡȒıȘ
ȆȩȜȘ(ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȅǾīȡĮȝȝĮĲȑĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)
4. ȉȪʌȠȢǺİȕĮȓȦıȘȢǹȞĮȜȣĲȚțȒȢǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪĭȠȚĲȘĲȒ
ȆȂȈȉȝȒȝĮĲȠȢĲȠȣǻȆĬ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȆȩȜȘ«««
ǹȡȚșȆȡȦĲ«««

ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȘ țȪȡȚȠȢțȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ)
ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ (ȉȝȒȝĮ ȈȤȠȜȒ ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ) Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȤİ İȚıĮȤșİȓ ĲȠ
ĮțĮįȘȝĮȧțȩȑĲȠȢ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ Įț. ȑĲȠȣȢ) ıĲȠȆȂȈĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȘȢȈȤȠȜȒȢ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ) ĲȠȣǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ ȝİ ĲȓĲȜȠ (ĲȓĲȜȠȢ Ȇ.Ȃ.Ȉ.) įȚȐȡțİȚĮȢ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ įȚȐȡțİȚĮȢ Ȇ.Ȃ.Ȉ.),
İȟİĲȐıșȘțİ İʌȚĲȣȤȫȢ ıĲĮ ʌ.Ȥ. ȠțĲȫ (8) ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȐ
ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ȠȞȠȝĮıȓĮ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ) țĮȚ ȑȜĮȕİ ĲȘȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦȕĮșȝȠȜȠȖȓĮıİțȐșİȝȐșȘȝĮ
ǹǹȂǹĬǾȂǹ ǻȂ ȆȂ
 ««««
 ««««
 ««««

««
« «
« «

ǺǹĬȂȅȈ

ǼȄǹȂǾȃȅ

ʌȤǻȑțĮ  
«««
««««««««
««««««««
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ȅǾĮȞȦĲȑȡȦıĲȚȢȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) ĮȞȑʌĲȣȟİĲȘȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒ
ǼȡȖĮıȓĮ ȂǻǼ  ĲȠȣĲȘȢ įȘȝȠıȓĮ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ İȞȑțȡȚȞİ ĲȘ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıİ ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ
ȕĮșȝȠȪ) țĮȚ ʌȡȩĲİȚȞİ ĲȘȞ ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ (ȩȞȠȝĮ
ȈȤȠȜȒȢ) ĲȠȣǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢıĲȘȞȀĮĲİȪșȣȞıȘ(ȠȞȠȝĮıȓĮ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ).

ȅ īİȞȚțȩȢ ȂȑıȠȢ ǵȡȠȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ
įȪȠįİțĮįȚțȫȞȥȘĳȓȦȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȘȢįȚįĮțĲȚțȑȢȝȠȞȐįİȢĲȦȞİʌȓ
ȝȑȡȠȣȢ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ  (ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ) țĮȚ ĲȘȢ
ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ įȚĮĲȡȚȕȒȢ İȓȞĮȚ
«ǹȇǿȈȉǹ».
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣĲȘȢ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣİȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȘȢȖȚĮțȐșİȞȩȝȚȝȘȤȡȒıȘ

ȆȩȜȘ(ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȂİİȞĲȠȜȒȆȡȪĲĮȞȘ
ȅǾīȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
ĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)

5.ȉȪʌȠȢǺİȕĮȓȦıȘȢǹȞĮȜȣĲȚțȒȢǺĮșȝȠȜȠȖȓĮȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪĭȠȚĲȘĲȒ
ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ - ǻȚĮĲȝȘȝĮĲȚțȠȪȆȂȈ ǻǻȆȂȈ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȉȂǾȂǹ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȆȩȜȘ«««
ǹȡȚșȆȡȦĲ«««

ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȡİȣȞĮ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ ıĲĮ
ȕȚȕȜȓĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢʌȠȣĮȞȑȜĮȕİĲȘįȚȠȚțȘĲȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȠȘ
țȪȡȚȠȢțȣȡȓĮ  (ȩȞȠȝĮ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ İʌȫȞȣȝȠ) ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȈȤȠȜȒȢ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ) ȖȡȐĳĲȘțİȖȚĮĲȠĮțĮįȘȝĮȧțȩȑĲȠȢ
(ĮȞĮȖȡĮĳȒ Įț. ȑĲȠȣȢ) ȦȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȢȘ ĭȠȚĲȘĲȒȢĲȡȚĮ ĲȠȣ
ǻȚȚįȡȣȝĮĲȚțȠȪ - ǻȚĮĲȝȘȝĮĲȚțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ
ȈʌȠȣįȫȞȝİĲȓĲȜȠ (ĲȓĲȜȠȢ Ȇ.Ȃ.Ȉ.) įȚȐȡțİȚĮȢıʌȠȣįȫȞ(ĮȡȚșȝȩȢ İȟĮȝȒȞȦȞ)
İȟĮȝȒȞȦȞ
ȅ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠȜȠțȜȒȡȦıİ ȝİ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞıʌȠȣįȫȞ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȈȆȅȊǻȍȃȀǹȉǼȊĬȊȃȈǾȈ
(ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȓĲȜȠȣ)
ȂǹĬǾȂǹ
ȂǼȉǹȆȉȊȋǿǹȀǾ
ǼȇīǹȈǿǹ

ȅ
ȅ
ȅ
ȅ

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

ǻ
Ȃ
«

ȆȂ

ǼȄǹȂǾȃȅ

ǺǹĬȂȅȈ

«

«

«

«
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«
«
«
«
«

«
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«
«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
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ȂǼȈȅȈȅȇȅȈ

«

«

«

«

ȅǾ ĮȞȦĲȑȡȦıĲȚȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) ĮȞȑʌĲȣȟİĲȘȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ
ǻȚĮĲȡȚȕȒ Ȃǻ  ĲȠȣĲȘȢ įȘȝȠıȓĮ İȞȫʌȚȠȞ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ
ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ İȞȑțȡȚȞİ ĲȘ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıİ
ȝİ ĲȠ ȕĮșȝȩ (ĮȞĮȖȡĮĳȒ ȕĮșȝȠȪ) țĮȚ ʌȡȩĲİȚȞİ ĲȘȞ ĮʌȠȞȠȝȒ ıĲȠȞȘȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢıĲȘȞȀĮĲİȪșȣȞıȘ (ȠȞȠȝĮıȓĮ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ).

ȅ īİȞȚțȩȢ ȂȑıȠȢ ǵȡȠȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ĲȠȣĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ
ȝİ ĮțȡȓȕİȚĮ įȪȠ įİțĮįȚțȫȞ ȥȘĳȓȦȞ  ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȢ
įȚįĮțĲȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ ĲȦȞ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ  (ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ
ȝȠȞȐįȦȞ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ) țĮȚĲȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
(ĮȡȚșȝȩȢ įȚįĮțĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ įȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢ) İȓȞĮȚʌ.Ȥ. 9,50 «ǹȇǿȈȉǹ».
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ  ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣȘȢȖȚĮțȐșİȞȩȝȚȝȘȤȡȒıȘ
ȆȩȜȘ«««««ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ««««
ȂİİȞĲȠȜȒĲȠȣȆȡȪĲĮȞȘ
H īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ

6. ǹʌȠȞȠȝȒȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢǼȚįȓțİȣıȘȢȉİȜİĲȒĮȞĮțȒȡȣȟȘȢ ȈȤȑįȚȠ

Τεύχος Β’ 3043/27.07.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

38599

ǾĮȞĮțȒȡȣȟȘĲȠȣĲȘȢȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪȒȢĳȠȚĲȘĲȒĲȡȚĮȢȦȢĮȟȓȠȣĲȠȣ
ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ İțȐıĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș
ĮʌȠȞȠȝȒıĲȠȞȓįȚȠĲȠȣǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢĮȣĲȠȪȖȓȞİĲĮȚıİİȚįȚțȒĲİȜİĲȒʌȠȣ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚıĲȠĮȡȝȩįȚȠȉȝȒȝĮ
Ǿ ĮʌȠȞȠȝȒ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ǻȂȈ 
ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ ĲȠȣ ǻȆĬ Ȓ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ țȦȜȪİĲĮȚ
ʌĮȡȠȣıȓĮİȞȩȢİțĲȦȞǹȞĲȚʌȡȣĲȐȞİȦȞ
ȀĮĲȐĲȘȞĲİȜİĲȒĲȘȢĮʌȠȞȠȝȒȢĲȠȣǻȂȈıĲȠȞıĲȘȞȣʌȠȥȒĳȚȠĮ
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ
ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚĲĮʌĮȡĮțȐĲȦ
©ȅǾ ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ 
««««««««««ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ
ĲȠȣ««««««««««« ȉȝȒȝĮ
ȈȤȠȜȒ
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ 
«««««««« ıȣȞȑĲĮȟİȞ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȞ ǻȚĮĲȡȚȕȒȞ Ȃǻ  Ȓ
İʌȚȖȡȐĳİĲĮȚ
«««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««ȒʌİȡĲȠȚȢĮȞĮȖȞȠȪıȚțĮșȘȖȘĲĮȓȢİȝȝİȜȫȢ
ȑȤİȚȞȑįȠȟİȞȠȪĲȠȢ ĮȪĲȘ įİĲȘȞİʌȓĲȦȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫĲȓĲȜȦ ȂǻǼ 
įȠțȚȝĮıȓĮȞİȣįȠțȓȝȦȢȣʌȑıĲȘ
ǼȡȦĲȫȞ ȠȣȞ ĲȠ ȉȝȒȝĮ İȚ ĲȠȪĲȠ ȚțĮȞȫȢ ĲĮ ĲİțȝȒȡȚĮ ĲȘȢ ĲȠȣ ĲȘȢ 
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ʌȠȚȠȪȝİȞȠȞ įȠțȚȝȐȗİȚ ĲȠȪĲȠȞ
ĲĮȪĲȘȞ 
İȚȢ
ĲȠȣȢ
țĮĲȩȤȠȣȢ
ĲȠȣ
ȂǻǼ
ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ««««««««ĲȘȢ
ȈȤȠȜȒȢ«««««««««ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣĬȡȐțȘȢāİȡȦĲȫȞįİțĮȚĲȠȞȆȡȪĲĮȞȚȞİȚ
ĲȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȕȠȣȜȒ ȠȝȠȜȠȖİȓ  ǼʌİȚįȒʌİȡ Ƞȣ ȝȩȞȠȞ İȞ ĲĮȚȢ
İȚȦșȩĲĮȚȢ įȠțȚȝĮıȓĮȚȢ ĲȘȢ ıȒȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȑȜİȖȤȠȞ ʌĮȡȑıȤİȢ
ıĮĳȑıĲĮĲȠȞ ĮȜȜȐ țĮȚ İȞ ĲȘ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ȘȞ ĳȚȜȠʌȠȞȒıĮȢ
ʌȡȠıȒȞİȖțİȢ ĲȦ ȉȝȒȝĮĲȚ«««««««« ȐȟȚȠȞ ĮȟȓĮȞ  ĲȠȣ
ǻȂȈ ıİ ĮȣĲȩȞ ıİ ĮȣĲȒȞ  ĮʌȑĳȘȞĮȢ țĮʌȓ ĲȠȪĲȠȚȢ ĲȠ ȝİȞ ȉȝȒȝĮ ıİ
țĮĲȐ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ İįȠțȓȝĮıİ Ƞ įİ ȆȡȪĲĮȞȚȢ ĲĮȪĲȘȞ ĲȘȞ įȠțȚȝĮıȓĮȞ
İʌȒȞİıİ
įȚĮ
ĲĮȪĲĮ
İȖȫ«««
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ 
«««««««ȀĮșȘȖȘĲȒȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ«««««« ȞȣȞ
ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ««««««««««« įȚĮĲİȜȫȞ Ĳİ țĮȚ
ȤȡȫȝİȞȠȢ ĲȘ įȣȞȐȝİȚ ȘȞ ʌĮȡȐ ĲȦȞ İȞ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦ țĮȚ ȉȝȒȝĮĲȚ
ȞȩȝȦȞİȓȜȘĳĮ
ıİ««««««««««««««««« ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ «««
««««««««««««« ȣʌȠȥȒĳȚȠȞ
ȣʌȠȥȘĳȓĮȞ  ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ«««««««««««««
ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ
ĲȓĲȜȠȣ
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įȘȝȠıȓĮ ȐȟȚȠȞ țĮȚ țȐĲȠȤȠȞ ĲȠȣ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ
ǻȂȈ  ĲȠȣ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȫȞ ȈʌȠȣįȫȞ ȝİ
ĲȓĲȜȠ«««««««««ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ««««««««««««ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ĮȞĮȖȠȡİȪȦ țĮȚ ʌȐıĮȢ ĲĮȢ ĲȦ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȫ
ĮȟȚȫȝĮĲȚ ĲȠȪĲȦ ʌĮȡİʌȠȝȑȞĮȢ ʌȡȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȚ įȓįȦȝȚ ıȣȞșȚĮıȫĲȘȞ ȝİȞ
țĮȚİĲĮȓȡȠȞ ĲȘȢİʌȚıĲȒȝȘȢıİʌȡȠıĮȖȠȡİȪȦȞĲȘȢįİİʌȚıĲȒȝȘȢĲĮȪĲȘȢ
įȚĮʌĮȞĲȩȢĲȠȣȕȓȠȣĳȚȜȠĲȓȝȦȢĮȞĲȑȤİıșĮȚʌĮȡĮȚȞȫȞª
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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