
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Διακρατικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού και Υγείας 
του Πανεπιστημίου της Jyvaskyla Φινλανδίας, με 
τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της 
Άσκησης -European Master in Sport and Exercise 
Psychology».

2 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η Δι-
ατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» του Τμήματος 
Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13858/18/ΓΠ (1)
Επανίδρυση του Διακρατικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ του Τμή-

ματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 

της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού και Υγείας 

του Πανεπιστημίου της Jyvaskyla Φινλανδίας, με 

τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-

κευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της 

Άσκησης -European Master in Sport and Exercise 

Psychology».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 43, 45 και 

85 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 

κατάρτισηςτου αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Την υπ’ αριθμ. 41931/Ζ1/13-03-2018 (ΦΕΚ 972/19-
03-2018, τ.Β’) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων 
ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητι-
κών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

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

5. Την αρ. 10082/07-09-2015 (ΦΕΚ 2040/τ.Β’/18-09-
2015) υπουργική απόφαση «Ίδρυση Διακρατικού Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΔΠΜΣ) μεταξύ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της Σχολής Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας και της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού και Υγείας 
του Πανεπιστημίου της Jyvaskyla Φινλανδίας, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 
Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης - European 
Master in Sport and Exercise Psychology».

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευ-
σης της ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
αρ. 56η/16-5-2018 συνεδρίαση της.

7. Το πρακτικό της 3ης/8-6-2018 συνεδρίασης της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 196/11-06-2018 συνε-
δρίαση της.

9. Το αρ. πρωτ. 110464/Ζ1/2-07-2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2.000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διακρατικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) μεταξύ του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχο-
λής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Σχολής Επιστημών 
Αθλητισμού και Υγείας του Πανεπιστημίου της Jyvaskyla 
Φινλανδίας, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δί-
πλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και 
της Άσκησης - European Master in Sport and Exercise 
Psychology» ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αθλητισμού και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
University of Jyvaskyla της Φιλανδίας θα λειτουργήσει 
για την περίοδο 2018-2020 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο « European Master in 
Sport and Exercise Psychology» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προά-
γει η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και 
επαγγελματιών για την ανάπτυξη της ψυχολογίας του 
αθλητισμού και της άσκησης, η οποία θεμελιώνεται στις 
επιστημονικές βάσεις του αθλητισμού και της άσκησης, 
της ψυχολογίας και της δημόσιας υγείας. Η εκπαίδευση 
στο Π.Μ.Σ. εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη των 
αθλητών και στην προώθηση υγιεινών συνηθειών και 
τρόπους ζωής μέσω της τακτικής ενασχόλησης με διάφο-
ρες μορφές σωματικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για ειδικούς 
στην ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο προκειμένου (1) να 
παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους αθλητές για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της απόδοσης τους, 
και (2) για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις 
που συνδέονται με την κακή κατάσταση της υγείας και 
το στυλ της καθιστικής ζωής των σύγχρονων ανθρώπων. 
Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις 
προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τμήματα των ΑΕΙ 
της Ελλάδος καλύπτοντας ένα κενό που υπάρχει στην πα-
ρεχόμενη εκπαίδευση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει διπλό πτυχίο. Το Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό Με-
ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του 
Αθλητισμού και της Άσκησης» και «European Master in 
Sport and Exercise Psychology».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από διεθνή πα-

νεπιστήμια από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων ανα-
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που 
είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της 
Ψυχολογίας του Αθλητισμού και της Άσκησης. Η επιλογή 
των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Πρόγραμμα Μαθημάτων:
1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριά-

ντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) σε κάθε 
εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ΕΠΜ στα τέσσερα 
εξάμηνα φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές/τριες οφείλουν να 
παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε 
κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.

2. Τα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην 
αγγλική γλώσσα και σε ειδικές περιπτώσεις στην εθνική 
γλώσσα κάθε κράτους μέλους των Πανεπιστημίων (ελ-
ληνική, φιλανδική).

3. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ 
απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επιπλέον 
στους κανονισμούς και στους κανόνες εν ισχύ στο πα-
νεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το Πανεπιστήμιο εγγραφής 
ορίζει τον επιβλέποντα, στον οποίο οι φοιτητές/τριες 
μπορούν να απευθύνονται για συμβουλές ή για βοήθεια 
τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ίδρυμα.

4. Το ΔΔΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάμηνα 
- δύο (2) έτη. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εγ-
γράφονται σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια εγγραφής, 
Jyvaskyla της Jyvaskyla (Φιλανδία) και Θεσσαλίας (Ελ-
λάδα). Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές του πανεπι-
στημίου Jyvaskyla μετακινούνται στο πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλίας και οι φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
μετακινούνται στο πανεπιστήμιο της Jyvaskyla. Στο τρίτο 
εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες επιστρέφουν στο πρώ-
το Πανεπιστήμιο εγγραφής τους. Στο τέταρτο εξάμηνο 
οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν την μεταπτυχιακή τους 
διατριβή στο πανεπιστήμιο εγγραφής τους.

5. Η μεταπτυχιακή διατριβή γράφεται στο τέταρτο εξά-
μηνο του ΔΔΠΜΣ στην αγγλική ή στην εθνική γλώσσα 
του πανεπιστημίου εγγραφής. Η μεταπτυχιακή διατριβή 
κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου με την ορι-
στική μορφή της και υποστηρίζεται ενώπιον εξεταστικής 
επιτροπής του εκάστοτε Πανεπιστημιακού ιδρύματος.

6. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ συγκροτεί-
ται από 6 Δέσμες μαθημάτων που περιγράφονται στον 
Πίνακα 1.
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Πίνακας 1

1 5 ΕΠΜ Εισαγωγή στο ΠΜΣ και γνώσεις και δεξιότητες Επικοινωνίας.

2 10 ΕΠΜ Βασικές γνώσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης.

3 10 ΕΠΜ Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης.

4 25 ΕΠΜ Εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης στα δύο πανεπιστήμια.

5 50 ΕΠΜ
Ερευνητικό έργο (30 ΕΠΜ Μεταπτυχιακή Διατριβή και 20 ΕΠΜ μαθήματα Ερευνητικής 
Μεθοδολογίας και Στατιστικής).

6 20 ΕΠΜ Εφαρμοσμένο έργο, περιλαμβάνει και Πρακτική Άσκηση.

7. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και η περίοδος κινητικότητας περιγράφεται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2
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8. Τα εξειδικευμένα μαθήματα στην Ψυχολογία του 
Αθλητισμού και της Άσκησης (25 ECTS) ορίζονται από 
το κάθε πανεπιστήμιο ανάλογα με την ειδίκευση και την 
αριστεία του κάθε πανεπιστημίου σε διαφορετικούς το-
μείς της Ψ.A.A. Τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι 
φοιτητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας περιγράφονται στον Πίνακα 3. Με βάση την Εθνική 
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και με βάση το σύμφωνο συ-
νεργασίας μεταξύ των πανεπιστήμιων Θεσσαλίας και 
Jyvaskyla, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν 
κάποια από τα παρακάτω μαθήματα με άλλα μαθήματα 
επιλογής τους που έχουν τον ίδιο αριθμό Ευρωπαϊκών 
Πιστωτικών Μονάδων τα οποία παρέχονται στο πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας και στο πανεπιστήμιο της Jyvaskyla 
ή σε κάποιο συνεργαζόμενο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.

Πίνακας 3

EUROPEAN MASTER in SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY

1ο
εξάμηνο

Σ1Α.  Εισαγωγή στο πρόγραμμα και ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων επικοινωνίας (Ε*-2 ECTS)

Μ1Α.  Ψυχολογικές βάσεις του αθλητισμού και 
φυσικής δραστηριότητας (Υ-7 ECTS)

Μ2Α.  Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων στον 
αθλητισμό (Υ-7 ECTS)

Μ3Α.  Ψυχολογία στη σχολική φυσική αγωγή και 
στο νεανικό αθλητισμό (Υ-7 ECTS)

Μ4Α.  Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική (Υ-7 
ECTS)

2ο
εξάμηνο

ΕΠ1.  Ευρωπαϊκή διάσταση στην ψυχολογία του 
αθλητισμού και της άσκησης (Ε-10 ECTS)

Μ5Β.  Ψυχολογία της άσκησης και αγωγή υγείας 
(Ε-7 ECTS)

Μ6Β.  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοι-
νωνιών στον αθλητισμό και την άσκηση 
(Ε-7 ECTS)

ΕΠ2.  Ειδικά θέματα στην ψυχολογία του αθλητι-
σμού και της άσκησης (Ε-7 ECTS).

Σ2Β.  Σεμινάριο Ψυχολογικών Τεχνικών (Υ-3 
ECTS).

Σ3Β.  Σεμινάριο Ερευνητικής Διαδικασίας (Υ-3 
ECTS)

3ο
εξάμηνο

ΠΑ. Πρακτική Άσκηση (Ε -16 ECTS)
Μ11Γ.  Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομέ-

νων (Υ-7 ECTS) 
Μ9Γ.  Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Ε-7 ECTS)
Μ10Γ.  Αναγνώριση και Παρακίνηση μαθητών 

που χρειάζονται Φυσική Δραστηριότητα 
(Ε-7 ECTS)

4ο
εξάμηνο

Δ2.  Διατριβή (Υ - 30 ECTS)

Σ: Σεμινάριο, Μ: μάθημα, ΕΠ: Εντατικό πρόγραμμα. 
Ε: Επιλογής, Υ: Υποχρεωτικό.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ για την απόκτηση 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο κοινό ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των 
συμμετεχόντων Τμημάτων και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, κα-
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του κοινού Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποι-
ούνται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστή-
ρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και της Σχολής Αθλητισμού και Επι-
στημών Υγείας του University of Jyvaskyla της Φιλανδίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το κοινό Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: « Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού 
και της Άσκησης - European Master in Sport and Exercise 
Psychology» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος 
του ΠΜΣ για την περίοδο 2018-2019 και 2019-2020, που 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό 
των 78.500 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης για κάθε φοιτητή 
ορίζονται ρητά σε 3.600 €/φοιτητή για το σύνολο του 
προγράμματος1. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε 
δύο ετήσιες δόσεις (2 x 1.800 €) πριν την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους. Δεν υπάρχουν αμοιβές διδασκαλίας 
τακτικού προσωπικού. Ο προϋπολογισμός για την περί-
οδο 2018-2019 και 2019-2020 αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών παρακάτω.

ΕΞΟΔΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%/
ΕΤΟΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 4,000.00

2.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

3,600.00

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3,000.00

1. Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θα είναι αλλοδαποί, οπό-
τε δεν ισχύει η ποσόστωση (30%) για απαλλαγή τελών φοίτησης 
με εισοδηματικά κριτήρια. Οι ’Ελληνες φοιτητές εγγράφονται στο 
ΠΜΣ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού που λειτουρ-
γεί παράλληλα στο Τμήμα και έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης 
των μαθημάτων του ΔΔΠΜΣ «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης».
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4.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. 

15,000.00

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ., 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

4,000.00

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού /
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

7.  Αμοιβές έκτακτου προσωπικού των ΑΕΙ που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

4,000

8.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

4,000.00

9. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 16,600.00

10.  Λοιπές δαπάνες (Δημοσιότητα-προβολή, 
εκπαιδευτικό υλικό, συνέδρια κ.λπ.)

6,184.62

60,384.62

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11.  Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δω-
ρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συ-
γκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές 
επιχορηγήσεις)

18,115.38

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 78,500.00

ΕΣΟΔΑ - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.  Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων 
Φορέων

2,000.00

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

3.  Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 3,000.00

5.  Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής ’Ένωσης 
ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

6.  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ)

1,500.00

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

8. Τέλη Φοίτησης 72,000.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 78,500.00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Αριθμ. 13891//18/ΓΠ/  (2)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η Δι-

ατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» του Τμήματος 

Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α’), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

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

3. Την αρ. 12099/18/ΓΠ (ΦΕΚ 2508/τ.Β’/29-6-2018) 
Απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία επανιδρύθηκε το 
Π.Μ.Σ. «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114, Α’).

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής στην αρ. 15η/20-6-2018 συνεδρίαση της, με 
την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Η Διατροφή στην Υγεία και στη 
Νόσο», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 
37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, Α’).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ»
Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ

Το Π.Μ.Σ., «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», το 
αντικείμενο του οποίου περιγράφεται αναλυτικά στην 
εισαγωγή, αποτελείται από τρία (3) εξάμηνα. Το πρό-
γραμμα είναι ενιαίο και δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. 
Το προσωπικό αποτελείται από:

1. Τους διδάσκοντες, οι οποίοι αποτελούνται σε πο-
σοστό 80% από μέλη ΔΕΠ του οικείου τμήματος και σε 
ποσοστό 20% από μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων. Συμμε-
τέχουν επίσης και διάφοροι προσκεκλημένοι ομιλητές 
ομιλητές, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 
του νόμου 4485/2017.

2. Το διοικητικό προσωπικό.
3. Το τεχνικό προσωπικό.
Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», 
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χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στους 
χώρους του νέου κτηρίου Ιατρικής. Επιπλέον δίνεται η 
δυνατότητα σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
να έχουν στη διάθεση τους σύγχρονα συστήματα και 
εργαλεία, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, πρόσβαση στο 
δίκτυο του Πανεπιστημίου με ασφάλεια, μέσω εικονικής 
σύνδεσης (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο - VPN), ασύρματη 
πρόσβαση στο δίκτυο και στο Internet, κ.λπ., απόκτηση 
ακαδημαϊκής ταυτότητας, προκειμένου να πραγματοποι-
ήσουν τις σπουδές τους.

Στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η 
πλήρως εξοπλισμένη Βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει όλες 
τις υπηρεσίες μίας σύγχρονης πανεπιστημιακής βιβλι-
οθήκης, (συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή ποικίλων 
πληροφοριακών υλικών από τα οποία ένα μέρος είναι 
διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή, πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικούς καταλόγους και πληροφορικές πηγές, 
δανεισμός, διαδανεισμός, υποστήριξη ατόμων με ανα-
πηρίες, πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση 
μέσω σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε πρωτο-
ετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτη-
ση δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών, 
αίθουσες μελέτης, υπηρεσίες πρόληψης λογοκλοπής). 
Επομένως οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ο υλικοτε-
χνικός εξοπλισμός γενικά, αφενός επαρκούν για τη λει-
τουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. χωρίς να προκύπτει θέμα 
κωλύματος των προπτυχιακών μαθημάτων, καθώς τα 
μαθήματα και επιπλέον θα γίνεται περαιτέρω αξιοποί-
ηση των ως άνω χώρων, χωρίς να απαιτείται επιπλέον 
εξοπλισμός.

Άρθρο 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, αρμόδια 
όργανα είναι τα εξής:

1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

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

2. Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (Σ.Τ).
Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος έχει τις εξής αρ-

μοδιότητες:
• Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του 
νόμου 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 32, του νόμου 4485/2017.

• Ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.
• Εκλέγει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο μετά από πρό-

ταση της Πενταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
• Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.
• Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών
• Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων.

• Ορίζει τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών για 
την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, καθώς και τα 
μέλη των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών.

• Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.

• Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
• Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις 

επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

3. Η Πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του 
Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του 
Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό 
της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καθώς και για την εποπτεία 
των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων Μεταπτυχι-
ακών Φοιτητών (ΜΦ). Εποπτεύει ακόμα και συντονίζει 
τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών. Στο έργο 
της συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία και η επίβλεψη 
του προγράμματος σπουδών καθώς και ο ορισμός των 
Συμβούλων Καθηγητών (ΣΚ) για κάθε ΜΦ, των Υπευ-
θύνων Καθηγητών των μαθημάτων, των Διδασκόντων 
Καθηγητών (ΔΚ), των Επιβλεπόντων Καθηγητών (ΕΚ) για 
Διπλωματική Εργασία και την Επιτροπή Αξιολόγησης 
(ΕΑ) του Π.Μ.Σ.

Αποτελείται από πέντε μέλη, τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 
και τέσσερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα, τα οποία ορίζονται από τον 
Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ. και εγκρίνονται από την Σ.Τ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε 

κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και 
τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και έχει 
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
του άρθρου 32 του Νόμου 4485/2017.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζε-

ται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει και συντονίζει τις ερ-
γασίες της Σ.Ε., παρακολουθεί την οργάνωση και τη λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του 
Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσμα-
τική εφαρμογή και καλή λειτουργία των μεταπτυχιακών 
σπουδών. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες 
από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επι-
πλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

6. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης του Π.Μ.Σ.
Έργο της Επιτροπής Οικονομικής διαχείρισης είναι η 

οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. και συγκεκριμένα η 
παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση 
των οικονομικών του προγράμματος.
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7. Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Μ.Σ.
Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι η τήρηση των 

κανόνων της ηθικής και δεοντολογίας στον τρόπο διεξα-
γωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών 
εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης διπλωματι-
κών εργασιών, πνευματικών δικαιωμάτων, λογοκλοπής 
εργασιών κ.λπ.

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

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

δικαιολογητικών.
• Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό 

αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
• Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
• Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κρι-

τηρίων του Π.Μ.Σ. και πρόταση επιλογής υποψηφίων με 
βάση την κατάταξη αυτή στη Σ.Τ.

9. Επιτροπή Εξετάσεων
Έργο της Επιτροπή Εξετάσεων, αποτελούν τα παρα-

κάτω:
• Έλεγχος και επιλογή θεμάτων για τις εξετάσεις των 

φοιτητών, από τα θέματα που καταθέτει ο κάθε διδάσκο-
ντας για τα μαθήματα που πραγματοποίησε.

• Επιλογή ημερομηνιών εξεταστικής εξαμήνων.
• Διόρθωση γραπτών.
• Επικύρωση βαθμολογιών.

Άρθρο 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο 
Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων 
ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτ-
λου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την 
αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 34 και του παρόντος 
Κανονισμού.

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ άλλων ει-
δικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτη-
ρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής 
και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρωσης 
από τη Σ.Τ.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. και ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως 
ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που 
είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η 
επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέ-
πεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική 
ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπο-
ψηφίου.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγρα-
φούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά 
Π.Μ.Σ., μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. του ιδίου Τμήματος, σύμφωνα με τους ειδικότε-
ρους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του νόμου 
4485/2017, μόνο αν το αντικείμενο τους και το έργο που 
επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. και εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια 
εισαγωγής.

Προκήρυξη θέσεων
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίζει 

για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο ή ηλεκτρονικό 
τύπο, σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομέ-
νους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται τα απαραί-
τητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Η 
Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», η προθεσμία υπο-
βολής δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης 
υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που τους 
αποστέλλει ηλεκτρονικά ή τους παραδίδει η Γραμματεία 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι 
υποψήφιοι είναι:

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις 

σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία 
του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).

3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι 
αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέ-
ρα έναρξης των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις πτυχιού-
χων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται 
πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του δι-

αβατηρίου.
6. Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς 

δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγ-

γλικής).
8. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνά-

πτεται στην αίτηση).
Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

(ΜΦ) συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, 
όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την 
απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορι-
κής συνέντευξης, εάν αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή 
Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

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

πόμενες προθεσμίες, έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 
ΜΦ σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση:
Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.
Β’ Φάση:
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 

0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκε-
κριμένο αριθμό μορίων. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, αξιολογεί και 
προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:
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• Γενικός βαθμός πτυχίου x 2 (έως 20 μόρια)
• Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις Ασφαλι-
στικού Φορέα. Έτη εργασίας χ 1 (έως 20 μόρια)

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

• Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 
10 μόρια για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες Υγείας)

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

Γ΄ Φάση:
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ., εφόσον 

αποφασίσει σχετικά η Σ.Ε., πραγματοποιείται προφορική 
συνέντευξη (έως 20 μόρια). Η απόδοση των υποψηφίων 
κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνε-
κτιμάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. Η προφορική 
συνέντευξη αποβλέπει:

• Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρ-
τισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσω-
πικότητας του.

• Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χα-
ρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

• Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει 
ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των 
μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ.

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

των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφί-
ων. Μετά την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων ΜΦ 
ορίζεται εάν απαιτείται, η ημερομηνία των προφορικών 
συνεντεύξεων. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί 
να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 80 
μόρια. Όσοι εκ των υποψηφίων λάβουν 40 μόρια και 
άνω θεωρούνται επιτυχόντες. Οι μη επιτυχόντες μπορεί 
να κληθούν σε συνέντευξη μετά από απόφαση της Ε.Ε. 
Εφόσον η συνέντευξη κριθεί απαραίτητη από την Ε.Ε. η 
συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκε-
ντρώσει κάθε υποψήφιος, η Ε.Ε. συντάσσει αξιολογικό 
πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπε-
ριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι 
και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες 
αυτοί διαβιβάζονται στη Σ.Ε. προς έλεγχο και υποβολή 
τους στη Σ.Τ. προς έγκριση. Σε περίπτωση που δυο ή 
περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον 
ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσα-
ντες, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του ανώτατου βαθ-
μού εισακτέων. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να 
απαντήσουν γραπτώς (ηλεκτρονικά ή μέσω Fax) εντός 
επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους 
στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. 
Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. 
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει 
τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το 
σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Ένσταση κατά των πινάκων 

επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 5 ημέρες από την ημε-
ρομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία 
πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από 
τη Συνέλευση του Τμήματος.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο 

Π.Μ.Σ. καθορίζεται για κάθε χρόνο στον αριθμό 60.

Άρθρο 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό ή το εαρινό εξάμη-
νο. Η επιτυχής παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί 
σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 

και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Διάρκεια φοίτησης
Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο 

τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υπο-

βολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.
1ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση
2ο (Εαρινό) εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και προ-

ετοιμασία διπλωματικής εργασίας
3ο (Χειμερινό) εξάμηνο: Πρακτική άσκηση και διπλω-

ματική εργασία
Ο ανώτερος χρόνος φοίτησης μπορεί να είναι ίσος με 

το διπλάσιο του υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης, δη-
λαδή έξι (6)εξάμηνα, ύστερα από αίτηση του φοιτητή 
στην οποία θα εξηγεί τους λόγους που αιτείται παρά-
ταση φοίτησης και εφόσον η Σ.Τ. την εγκρίνει, κατόπιν 
εισήγησης της Σ.Ε.

Αναστολή φοίτησης
Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητή-

σει, με αίτηση του, άδεια αναστολής της παρακολούθη-
σης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής 
του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Σ.Ε. 
και επικύρωσης της από τη Σ.Τ., δίνεται μόνο μία φορά 
και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός εξα-
μήνου.

Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ΜΦ 
που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε πε-
ριπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται 
από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση 
υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης.

Ο ΜΦ που αιτείται αναστολή φοίτησης χωρίς να έχει 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, θα επαναλάβει τη 
φοίτηση του παρακολουθώντας όλα τα μαθήματα, ερ-
γαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κλπ, στα οποία 
δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή 
της φοίτησης του. Ο ΜΦ που παίρνει άδεια αναστολής 
φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτηση του, εξακολουθεί 
να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγρα-
φής του ως ΜΦ. Οι ΜΦ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική 
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άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησης 
τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρατεταμένη 
ασθένεια κ.λπ.)

Διαγραφή Μεταπτυχιακού Φοιτητή από το Π.Μ.Σ.
Η διαγραφή ενός Μεταπτυχιακού Φοιτητή από το 

Π.Μ.Σ., μπορεί να γίνει για τους παρακάτω λόγους:
• Μετά από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρωσης από την 

Σ.Τ., λόγω αποτυχίας ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων 
του μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

• Μετά από αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή.
• Άλλοι σοβαροί λόγοι, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. 

στην Σ.Τ.
Πρόγραμμα μαθημάτων - Υποχρεώσεις Φοιτητών
Το Π.Μ.Σ. «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» περι-

λαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, απαιτεί δε τη συμπλή-
ρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται 
στον πίνακα που ακολουθεί.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/

ECTS

Το ισορροπημένο διαιτολόγιο. 
Εκτίμηση των διατροφικών 
διαταραχών και ελλειμμάτων

1ο 5

Πληθυσμιακά διαιτητικά 
πρότυπα. Συντηρητικά 
τροφίμων, συντήρηση, 
κατάψυξη, κονσερβοποίηση, 
μεταλλαγμένα

1ο 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές 
στα νοσήματα του πεπτικού 
σωλήνα, ήπατος και 
παγκρέατος

1ο 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές 
σε νοσήματα του 
νευρικού, αναπνευστικού, 
καρδιαγγειακού συστήματος 
και σε νοσήματα νεφρών, 
ουρητήρων και κύστης

1ο 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές σε 
ψυχιατρικά, ενδοκρινολογικά, 
οφθαλμολογικά νοσήματα και 
παθήσεις του μυοσκελετικού 
συστήματος και του δέρματος

1ο 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές στην 
εγκυμοσύνη, στα παιδιά, 
στους γέροντες και στους 
ασθενείς που νοσηλεύονται 
στις ΜΕΘ

1ο 5

Παχυσαρκία, νοσογόνος 
παχυσαρκία, βαριατρική

2ο 6

Θεραπευτική αντιμετώπιση 
των διατροφικών διαταραχών 
και ελλειμμάτων

2ο 6

Συμπληρώματα διατροφής, 
προβιοτικά, ευβιοτικά, 
σκευάσματα εντερικής και 
παρεντερικής διατροφής

2ο 6

Μεθοδολογία της Έρευνας 2ο 2

Προετοιμασία Διατριβής 
Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

2ο 10

Πρακτική άσκηση 3ο 10

Διατριβή Μεταπτυχιακής 
Ειδίκευσης

3ο 20

ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις 
του Τμήματος Ιατρικής. Με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) είναι δυνατόν κάποιο (ή 
κάποια) από τα μαθήματα να διδαχθεί σε εξάμηνο δια-
φορετικό από εκείνο που προβλέπεται στην Απόφαση 
της Συγκλήτου.

Τα μαθήματα του πρώτου (χειμερινού) εξαμήνου του 
Π.Μ.Σ. αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου και λήγουν τη 15η 
Ιανουαρίου, του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα μαθήματα του δευτέρου (εαρινού) εξαμήνου του 
Π.Μ.Σ. αρχίζουν, την 1η Φεβρουαρίου και λήγουν την 
15η Μαΐου, του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η Πρακτική Άσκηση του τρίτου (χειμερινού) εξαμήνου 
του Π.Μ.Σ., αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 31η 
Ιανουαρίου, του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρα-
κολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και 
τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε 
μάθημα. Απουσία πέραν του 30% (διαλέξεις, εργαστήρια 
ή μη έγκαιρη παράδοση των εργασιών) οδηγεί αυτομά-
τως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου 
μαθήματος και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε 
επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα οι ΜΦ είναι 
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Σε αποκλεισμό από τις εξε-
τάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες 
από τις επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Π.Μ.Σ., όπως 
συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, κτλ.

Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης μαθήμα-
τος από διδάσκοντα, προβλέπεται αναπλήρωση πριν το 
τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ) είναι υποχρεω-

μένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της 
Διπλωματικής Εργασίας θα επιλέγεται κατά τη διάρκεια 
του 2ου εξαμήνου των μαθημάτων από τον μεταπτυχι-
ακό φοιτητή σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθη-
γητή και θα κατατίθεται στη Σ.Ε. προς έγκριση. Εφόσον 
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εγκριθεί, ο Επιβλέπων Καθηγητής θα είναι υπεύθυνος 
για την παρακολούθηση του έργου του ΜΦ και μαζί με 
τα άλλα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής θα 
εγκρίνουν τη Διπλωματική Εργασία, την οποία ο υπο-
ψήφιος θα υποστηρίζει δημόσια. Λεπτομερής Οδηγός 
Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας θα αναρτηθεί 
στο διαδικτυακό τόπο του ΠΜΣ με την έναρξη των μα-
θημάτων και θα αναπτυχθεί με λεπτομέρειες στο μάθημα 
Μεθοδολογία της Έρευνας.

Περιεχόμενο μαθημάτων
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
Α.1. Το ισορροπημένο διαιτολόγιο. Εκτίμηση των δια-

τροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων
Στο μάθημα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν 

τη σημασία της εκπαίδευσης των λειτουργών υγείας 
στη διατροφή και τα διατροφικά προγράμματα, την ορ-
μονική και η νευρική ρύθμιση της όρεξης, τη γενετική 
βάση της όρεξης και της παχυσαρκίας, το ισορροπημένο 
διαιτολόγιο, τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών, τα 
συμπληρώματα διατροφής, τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα διατροφής, τις μεθόδους εκτίμησης της διατροφι-
κής κατάστασης, την καταλληλότητα των τροφών που 
διατίθενται στα σχολεία, την εκτίμηση της διατροφικής 
κατάστασης στην παιδική και γεροντική ηλικία και τον 
καθορισμό των ατόμων σε κίνδυνο εμφάνισης διατρο-
φικών διαταραχών και υποσιτισμού.

Α.2. Πληθυσμιακά διαιτητικά πρότυπα. Συντηρητικά 
τροφίμων, συντήρηση, κατάψυξη, κονσερβοποίηση, 
μεταλλαγμένα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών 
σε θέματα όπως η επίδραση του τοπικού περιβάλλοντος 
στην ποιότητα των τροφών και τη διατροφή, η γεωγρα-
φική διαφοροποίηση της διατροφής και οι επιπτώσεις 
από την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, το νερό και 
οι κίνδυνοι από το νερό, το οξειδωτικό stress και ο ρόλος 
των αντιοξειδωτικών ουσιών, οι επιπτώσεις του γρήγο-
ρου φαγητού (fast food) και της κατάχρησης αλκοόλ στα 
διάφορα όργανα, το ελαιόλαδο, η Μεσογειακή διατροφή 
και η επίδραση τους στα διάφορα νοσήματα, οι διαιτητι-
κές συνήθειες διαφόρων λαών και η επίδραση τους στην 
εμφάνιση των νοσημάτων, οι υπερτροφές (Superfoods), 
οι τρόποι συντήρησης όπως τα χημικά και «πράσινα» 
συντηρητικά, η παστερίωση και τέλος τα οφέλη και οι 
κίνδυνοι από τα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα.

A.3. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διατα-
ραχές στα νοσήματα του πεπτικού σωλήνα, ήπατος και 
παγκρέατος

Στο μάθημα αυτό θα διδαχθούν θέματα που αφο-
ρούν την επίδραση της διατροφής στην εμφάνιση των 
νοσημάτων του οισοφάγου, το ρόλο του στομάχου στον 
φυσιολογικό μηχανισμό πέψης και απορρόφησης των 
τροφών, την ενδοκρινολογία του στομάχου, τις διαταρα-
χές της πέψης και απορρόφησης των τροφών, το ρόλο 
της διατροφής στην εμφάνιση καρκίνου του στομάχου, 
τη σημασία της δίαιτας και της διατροφής στο πεπτικό 
έλκος, την ενδοκρινολογία του λεπτού εντέρου, τα σύν-
δρομα δυσαπορρόφησης και ιδιαίτερα τη κοιλιοκάκη, 
το ρόλο της διατροφής στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις 
Νόσους του Εντέρου, την επίδραση της δίαιτας στην 

εμφάνιση πολυπόδων και καρκίνου παχέος εντέρου, το 
ρόλο της διατροφής στους ασθενείς με μη αλκοολικό 
λιπώδες ήπαρ και στη παθογένεια της οξείας και χρόνιας 
παγκρεατίτιδας.

Α.4. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταρα-
χές σε νοσήματα του νευρικού, αναπνευστικού, καρδι-
αγγειακού συστήματος και σε νοσήματα νεφρών, ουρη-
τήρων και κύστης

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα διδαχθούν θέματα 
που αφορούν, την επίδραση των τροφών στη δομή και 
λειτουργία του νευρικού συστήματος, τη κετογόνο δίαι-
τα, το ρόλο της διατροφής στην πολλαπλή σκλήρυνση, 
στο ΑΕΕ, στη νόσο Alzheimer και στη νόσο του Parkinson. 
Τη νόσο Creutzfeldt Jakob. Την εντερική διατροφή στη 
θεραπεία των ασθενών με ARDS και οι επιδράσεις της 
στη πορεία της νόσου και την επιβίωση. Τους διαιτητι-
κούς παράγοντες στη πρόληψη και θεραπεία του άσθμα-
τος και το ρόλο της διατροφής στη χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια. Τη δίαιτα στη πρωτογενή πρόληψη της 
καρδιαγγειακής νόσου. Ο ρόλος του Νατρίου, του Καλίου 
και των συμπληρωμάτων διατροφής σε ασθενείς με καρ-
διακή ανεπάρκεια και υπέρταση. Το ρόλο της διατροφής 
στη πρόληψη και θεραπεία της υπέρτασης. Τη δίαιτα 
στο νεφρωσικό σύνδρομο και τους αιμοκαθαιρόμενους 
ασθενείς. Τα μεταβολικά και γαστρεντερολογικά νοσή-
ματα που προδιαθέτουν στην εμφάνιση ουρολιθίασης 
και τέλος το ρόλο της διατροφής στην εμφάνιση καρκί-
νου του ουροποιογεννητικού συστήματος.

Α.5. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διατα-
ραχές σε ψυχιατρικά, ενδοκρινολογικά, οφθαλμολογικά 
νοσήματα και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος 
και του δέρματος

Όσον αφορά τα ψυχιατρικά νοσήματα θα γίνουν δια-
λέξεις που αφορούν τους διατροφικούς παράγοντες 
που εμπλέκονται στη παθογένεια της σχιζοφρένειας 
και διπολικής διαταραχής, το ρόλο των βιταμινών στη 
παθογένεια και θεραπεία των ψυχιατρικών νοσημάτων, 
τον αλκοολισμό, τη νευρογενή ανορεξία και βουλημία. 
Για τα ενδοκρινολογικά νοσήματα θα αναπτυχθεί το 
μεταβολικό σύνδρομο, η επίδραση του θυρεοειδούς 
στον μεταβολισμό, οι πηγές ιωδίου και οι κίνδυνοι από 
την έλλειψη ή υπερβολική πρόσληψη του, οι διαιτητικές 
συνήθειες και το BMI ως παράγοντες κινδύνου στον καρ-
κίνο του θυρεοειδούς, η δίαιτα στον υπέρ- και υποθυρε-
οειδισμό, το ασβέστιο και η βιταμίνη D στα νοσήματα 
των παραθυρεοειδών αδένων, ο ρόλος της διατροφής 
στη πρόληψη των επιπλοκών του σακχαρώδους δια-
βήτη, τις διαιτητικές συστάσεις για τύπου 1 και τύπου 2 
ΣΔ. Όσον αφορά τα οφθαλμολογικά νοσήματα ο ρόλος 
της διατροφής στην εμφάνιση και θεραπεία της οπτικής 
νευροπάθειας, της μυωπίας, της πρεσβειωπίας, του κα-
ταρράκτη, του γλαυκώματος και της εκφύλιση της ωχράς 
κηλίδας. Στα μυοσκελετικά νοσήματα θα αναπτυχθούν 
οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της οστεοπόρωσης, 
η δίαιτα στην οστεοπόρωση και οι κίνδυνοι από τη συ-
μπληρωματική θεραπεία, η επίδραση της παχυσαρκίας 
στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η παθοφυσιολογία 
της σαρκοπενίας και ο ρόλος της διατροφής στην πρό-
ληψη της σε άτομα υψηλού κινδύνου και τέλος ο ρόλος 
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της διατροφής στην αποκατάσταση του τραύματος. Για 
τα δερματολογικά νοσήματα θα γίνουν διαλέξεις για το 
ρόλο της διατροφής και των βιταμινών στην υγεία του 
δέρματος, το κολλαγόνο και τα ρετινοειδή στην πρό-
ληψη της γήρανσης του δέρματος, οι αντιοξειδωτικές 
ουσίες στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, ο 
ρόλος της διατροφής στη ψωρίαση, τα αλλεργιογόνα 
της τροφής στην ατοπική δερματίτιδα και τέλος ο ρόλος 
της βιταμίνης D και της νικοτιναμίδης (βιταμίνη Β3) στη 
θεραπεία των δερματοπαθειών.

Α.6. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταρα-
χές στην εγκυμοσύνη, στα παιδιά, στους γέροντες και 
στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ

Στο μάθημα αυτό θα αναπτυχθούν θέματα που αφο-
ρούν την Hyperemesis Gravidarum και τις επιπτώσεις 
της ασιτίας στην έγκυο και το έμβρυο, τους περιγεννη-
τικούς κινδύνους και πότε και γιατί χρειάζεται η παρε-
ντερική διατροφή, τις διεθνείς οδηγίες διατροφής στην 
εγκυμοσύνη και τη δίαιτα σε ειδικές καταστάσεις (ΣΔ, 
υπέρταση κ.α.). Τη σωστή αποκατάσταση των ελλειμ-
μάτων σε βιταμίνες και ιχνοσοιχεία στην εγκυμοσύνη, 
τις διεθνείς οδηγίες διατροφής της μητέρας στην γαλου-
χία, τις ευεργετικές επιδράσεις του μητρικού θηλασμού 
στην εμφάνιση λοιμώξεων, καρδιαγγειακών νοσημάτων, 
καρκίνου, παχυσαρκίας και ΣΔ, τον θηλασμό και τον κίν-
δυνο οστεοπόρωσης, τη βέλτιστη διάρκεια θηλασμού. 
Τη διατροφή του νεογνού με τυποποιημένα γάλατα και 
οι επιπτώσεις τους στη νεογνική, εφηβική και ενήλικο 
ζωή. Την αλλεργία στο γάλα της αγελάδας, τη διατροφή 
στα πρόωρα ή ελλειποβαρή νεογνά. Τη δωρεά μητρι-
κού γάλακτος «donor human milk». Τα διατροφικά υπο-
δείγματα στους 6 πρώτους μήνες του νεογνού και έως 
την ηλικία των 2 ετών, τις ιδιαιτερότητες στη δίαιτα των 
παιδιών με χρόνια νοσήματα, την παιδική παχυσαρκία 
τους κινδύνους για την υγεία και τα προγράμματα πρό-
ληψης. Τη θεραπεία της παιδικής παχυσαρκίας. Όσον 
αφορά τους ασθενείς 3ης ηλικίας θα αναπτυχθούν ζη-
τήματα που αφορούν τα προϊόντα και συμπληρώματα 
διατροφής με αντιγηραντικές ιδιότητες, τις επιπτώσεις 
της διατροφής στη νοσηρότητα και θνητότητα στην 3η 
ηλικία, το πρόβλημα της ασιτίας στην 3η ηλικία και τέλος 
τις διατροφικές διαταραχές και οι επιπτώσεις τους στη 
νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών στις ΜΕΘ.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
Β.1 Παχυσαρκία, νοσογόνος παχυσαρκία, βαριατρική
Στο μάθημα αυτό θα διδαχθούν τα κριτήρια και ο ορι-

σμός της παχυσαρκίας, της νοσογόνου παχυσαρκίας, της 
προσχολικής παχυσαρκίας, της παιδικής παχυσαρκίας 
και του μεταβολικού συνδρόμου. Τα επιδημιολογικά 
χαρακτηριστικά, η γενετική βάση και οι ορμονικοί μη-
χανισμοί της παχυσαρκίας. Παχυσαρκία και προσδόκιμο 
επιβίωσης, obesity paradox, παχυσαρκία και ποιότητα 
ζωής. Η σχέση παχυσαρκίας αγχώδους νεύρωσης, κα-
τάθλιψης και νόσου Alzheimer. Η παχυσαρκία ως πα-
ράγοντας κινδύνου στην εμφάνιση καρκίνου. Ο ρόλος 
της παχυσαρκίας και της διατροφής στα φλεγμονώδη 
νοσήματα. Παχυσαρκία στον διαβήτη, στην εμφάνιση 
νοσημάτων της στοματικής κοιλότητας και οφθαλμολο-
γικών νοσημάτων. Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στη 

λειτουργία των πνευμόνων, το σύνδρομο υποαερισμου 
(Pickwick) και στην άπνοια του ύπνου. Οι επιπτώσεις της 
παχυσαρκίας στην φυσιολογική λειτουργία των αγγεί-
ων, τη στεφανιαία νόσο, την υπέρταση, την καρδιακή 
ανεπάρκεια, τις καρδιακές αρρυθμίες και τον αιφνίδιο 
θάνατο. Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στη λειτουργία 
των νεφρών, τα νεφρολογικά και ουρολογικά νοσήμα-
τα. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας στους ψυχωσικούς 
ασθενείς και ο ρόλος των αντιψυχωσικών φαρμάκων. 
Η παχυσαρκία ως παράγοντας κινδύνου εμφάνισης 
καρκίνου παχέος εντέρου. Η σπλαγχνική παχυσαρκία. 
Η παχυσαρκία και υπογονιμότητα. Η παχυσαρκία της 
μητέρας και οι κίνδυνοι κατά την εγκυμοσύνη και τον 
τοκετό. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης της 
παχυσαρκίας. Η φαρμακευτική θεραπεία της παχυσαρ-
κίας. Η ενδοκρινολογική βαριατρική. Οι χειρουργικές 
επεμβάσεις στη νοσογόνο παχυσαρκία.

Β.2. Θεραπευτική αντιμετώπιση των διατροφικών δι-
αταραχών και ελλειμμάτων

Στο μάθημα αυτό θα αναπτυχθούν θέματα που αφο-
ρούν τη σίτιση μέσω ρινογαστρικού ή ρινονηστιδικού 
καθετήρα, η γαστροστομία, η νηστιδοστομία.

Η αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών και 
των ελλειμμάτων στο σύνδρομο δυσαπορρόφησης, 
το σύνδρομο βραχέος εντέρου, την κοιλιοκάκη και τις 
ΙΦΕΝ. Η δίαιτα στη κίρρωση και τη χρόνια ηπατοπάθεια. 
Η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και η διατροφική υπο-
στήριξη σε ασθενείς με οξεία ή χρόνια παγκρεατίτιδα, 
παγκρεατικό καρκίνο και μετά παγκρεατεκτομή. Η βέλ-
τιστη διατροφική υποστήριξη και η επίδραση της στην 
ποιότητα ζωής και στην παράταση της επιβίωσης σε 
ασθενείς με χρόνια νευρολογικά νοσήματα. Οι διατρο-
φικές παρεμβάσεις στη νόσο Alzheimer και τους Παρ-
κινσονικούς ασθενείς. Η προεγχειρητική εκτίμηση και 
αποκατάσταση των διατροφικών διαταραχών. Η εκτί-
μηση και αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών 
και ελλειμμάτων στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και 
τέλος η αποκατάσταση των ελλειμμάτων στους ασθενείς 
στις ΜΕΘ.

Β.3. Συμπληρώματα διατροφής, προβιοτικά, ευβιοτικά, 
σκευάσματα εντερικής και παρεντερικής διατροφής

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διδαχθούν σε θέματα 
που αφορούν τα φυτικής προέλευσης συμπληρώματα 
διατροφής, τις αντενδείξεις και παρενέργειες συμπληρω-
μάτων διατροφής, τα αντι-οξειδωτικά συμπληρώματα 
διατροφής, τα προβιοτικά, πρεβιοτικά, ευβιοτικά και 
συμβιοτικά σκευάσματα και το γιαούρτι. Τη χρήση των 
προβιοτικων στο οξύ διαρροϊκό σύνδρομο, στη θερα-
πεία των ΙΦΕΝ και των λειτουργικών διαταραχών του 
πεπτικού συστήματος. Τα προβιοτικά ως εναλλακτική 
θεραπεία στην εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυ-
λωρού και την πρόληψη του πεπτικού έλκους. Το ρόλο 
των προβιοτικων στη πρόληψη εμφάνισης πολυπόδων 
και καρκίνου παχέος εντέρου. Η χρήση των προβιοτικων 
στη κίρρωση του ήπατος και το μη-αλκοολικό λιπώδες 
ήπαρ. Η χρησιμότητα των προβιοτικων στα πρόωρα νε-
ογνά και στην παιδική ηλικία. Τα ψυχοβιοτικά. Τη χρήση 
προβιοτικων, πρεβιοτικών και συμβιοτικών στους νοση-
λευόμενους στην ΜΕΘ, στη θεραπεία του διαβήτη, της 
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δυσλιπιδαιμίας, της παχυσαρκίας και του μεταβολικού 
συνδρόμου. Τα προβιοτικά στις παθήσεις των πνευμό-
νων, στα καρδιαγγειακά νοσήματα, στους ασθενείς με 
ΧΝΑ. Την επίδραση των προβιοτικων στο ανοσολογικό 
σύστημα, στη πρόληψη αλλεργικών καταστάσεων και 
τα δερματολογικά νοσήματα. Τη μικροβιακή χλωρίδα 
στην 3η ηλικία και τι περιμένουμε από τα προβιοτικά. Τα 
σκευάσματα εντερικής διατροφής. Τις διεθνείς οδηγίες 
για εντερική διατροφή στους ασθενείς με νοσήματα του 
πεπτικού συστήματος, του ήπατος, του παγκρέατος, τους 
ασθενείς 3ης ηλικίας ή ΧΝΑ. Τα σκευάσματα παρεντερι-
κής διατροφής. Τις διεθνείς οδηγίες ολικής παρεντερικής 
διατροφής σε ενήλικες και σε παιδιά. Την ολική παρεντε-
ρική διατροφή κατ’οίκον. Την εντερική και παρεντερική 
διατροφή στα νεογνά, στα παιδιά, στους ασθενείς με 
καρκίνο, στην περιεγχειρητική περίοδο, στους ασθενείς 
με HIV, λοιμώδη νοσήματα και σήψη και στους νοσηλευ-
όμενους στη ΜΕΘ.

Β.4. Μεθοδολογία της’Ερευνας
Σκοπός του μαθήματος είναι δώσει τη δυνατότητα 

στον φοιτητή να γνωρίσει τις μορφές έρευνας και να 
εξοικειωθεί με τη μεθόδευση και τη διεξαγωγή μιας 
έρευνας, τα διάφορα είδη δημοσιεύσεων και τις βασικές 
αρχές της συγγραφής μίας δημοσίευσης, την αναζήτηση 
και κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, τις βασικές 
αρχές διεξαγωγής και συγγραφής της μεταπτυχιακής 
εργασίας και τον τρόπο σύνταξης ενός βιογραφικού 
σημειώματος. Επίσης να γνωρίσει τα είδη των ιατρικών 
άρθρων, να εξοικειωθεί με τις οδηγίες των επιστημονι-
κών περιοδικών και τέλος τον τρόπο που μια εργασία 
παρουσιάζεται σαν προφορική ανακοίνωση.

Β.5. Προετοιμασία Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης
Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει από τον φοιτητή 

σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, η αξιολό-
γηση της βιβλιογραφίας και η μεθόδευση της έρευνας 
που αφορά το θέμα της μεταπτυχιακής του εργασίας. Να 
αποφασισθεί η εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου που 
θα έχει ως στόχο την απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 
σε βαθμό αντίστοιχο με μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ:
Γ.1. Πρακτική άσκηση
Στόχος του μαθήματος είναι η πρακτική εφαρμογή 

όσων διδάχθηκε ο φοιτητής στη διάρκεια των δύο 
προηγούμενων εξαμήνων, σε συνεργασία με τους δι-
δάσκοντες καθηγητές που θα ορίζονται από την Σ.Ε., 
θα εκπαιδεύεται σε Υγειονομικές μονάδες (Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας, Κέντρα Αποκατάστασης, κ.τ.λ.) σε θέματα 
διατροφής που θα αφορούν ασθενείς με νοσήματα του 
πεπτικού, του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού, του 
ουροποιητικού, του νευρικού συστήματος αλλά και με 
οφθαλμιατρικά, δερματολογικά, ενδοκρινολογικά, ψυχι-
ατρικά και γυναικολογικά νοσήματα. Η τελική αξιολόγη-
ση και βαθμολογία στην πρακτική άσκηση γίνεται από 
τους υπεύθυνους καθηγητές, μέσω εργασιών-περιστα-
τικών, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν 
μέσω του e-class.

Γ. 2 Διπλωματική Εργασία
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείω-

ση των φοιτητών με την επιστημονική μέθοδο για την 

μελέτη της διατροφής στην υγεία και στη νόσο, σε βαθμό 
εμβάθυνσης και εξειδίκευσης αντίστοιχο με μεταπτυχια-
κό επίπεδο σπουδών. Η διπλωματική εργασία περιλαμ-
βάνει οπωσδήποτε τη διεξαγωγή έρευνας, δηλαδή τη 
μελέτη ερευνητικού ερωτήματος με την εφαρμογή της 
κατάλληλης μεθόδου και με τη συλλογή δεδομένων, τα 
οποία προήλθαν από τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ή 
ανάλογων τεχνικών. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
καταλήγει στη συγγραφή κειμένου. Η προφορική υπο-
στήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια. Στα 
κριτήρια βαθμολόγησης περιλαμβάνονται η ποιότητα 
του γραπτού κειμένου, η επάρκεια του μεθοδολογικού 
σχεδιασμού και της πορείας διεξαγωγής της έρευνας και 
η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης.

Υπεύθυνοι μαθημάτων
Οι υπεύθυνοι καθηγητές των μαθημάτων θα ορίζονται 

εκ νέου κάθε δύο έτη από τη Σ.Ε. και θα εγκρίνονται από 
την Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εξετάσεις

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορι-
κά, γραπτά, με αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Ειδίκευ-
σης, τυχόν δημοσίευση σε έγκριτο ιατρικό περιοδικό 
ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει η Σ.Ε. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται τρείς φορές το χρόνο: Από τη 15η 
έως τη 31η Ιανουαρίου για το πρώτο εξάμηνο, από τη 
25η Μαΐου έως τη 10η Ιουνίου για το δεύτερο εξάμηνο 
και επαναληπτικές εξετάσεις για τους αποτυχόντες στις 
προηγούμενες εξετάσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμε-
ρο του Σεπτεμβρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Σ.Τ. 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. μπορεί να τροποποιήσει ή να 
μεταθέσει το χρόνο εξετάσεων ή να ορίσει και τέταρτη 
εξεταστική περίοδο.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ακόμα και στις επαναληπτικές 
εξετάσεις, εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμε-
λή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Σ.Ε. Από την επιτροπή εξαι-
ρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Αν αποτύχει 
και τότε, διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Για τη πρακτική άσκηση του τρίτου εξαμήνου δεν 
απαιτούνται εξετάσεις και οι φοιτητές θα κληθούν να 
καταθέσουν τα αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης 
της πρακτικής άσκησης στην Σ.Ε.

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις 
οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος 
το οποίο θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση επικυρω-
μένων δικαιολογητικών, κρίνονται από την Σ.Ε., η οποία 
αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων 
δικαιολογητικών κατά την απόλυτη κρίση της.

Η βαθμολογία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που με 
επιτυχία έχουν αξιολογηθεί, έχει ως ελάχιστο βαθμό το 5 
(πέντε) με άριστα το 10 (δέκα) και κατατίθεται στη Γραμ-
ματεία του Π.Μ.Σ. από την Επιτροπή Εξετάσεων.

Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στους ΜΦ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητι-

κές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται ο τίτλος 
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σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Διατρο-
φή στην Υγεία και στη Νόσο» και συνοδευτικά Παράρτη-
μα Διπλώματος στα Ελληνικά και στα αγγλικά.

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

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Άρθρο 6
Διδασκαλία - Διδάσκοντες

Στο Π.Μ.Σ. «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» 
θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής και 
άλλων τμημάτων του Π.Ο. ή άλλων Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή διδάσκοντες ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες δι-
δασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α’, 04-08-2017). Οι διδάσκοντες 
θα είναι σε ποσοστό 80% μέλη ΔΕΠ του οικείου τμήματος 
και σε ποσοστό 20% μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων. Επίσης, 
θα πραγματοποιούνται διαλέξεις και από διάφορους 
άλλους ομιλητές, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Η διαδικασία ανάθεσης διδασκαλίας γίνεται από την 
Σ.Τ. κατόπιν εισηγήσεως της Σ.Ε. Τα κριτήρια επιλογής 
των διδασκόντων είναι η αξιολόγηση της συνάφειας της 
επιστημονικής τους ιδιότητας και του ερευνητικού τους 
ενδιαφέροντος με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΔΕ
Ο μέγιστος αριθμός επίβλεψης διπλωματικών εργασι-

ών, ορίζεται έως επτά φοιτητές ανά διδάσκοντα.
Η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής 
εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επι-
βλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη 
της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργα-
σία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της 
εξεταστικής επιτροπής. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές 
εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτρο-
πή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της 
οικείας Σχολής.

Άρθρο 7
Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 44 του 
ν. 4485/2017.

Α. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες 
καθηγητές

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

Β. Αξιολόγηση από τους φοιτητές
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μετά την λήξη κάθε χρό-

νου εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος, πα-
ραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 
στη Γραμματεία του προγράμματος, που αφορά το πε-
ριεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας 
και εξέτασης του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για 
βελτίωση του και αξιολόγηση του με δεδομένη κλίμακα.

Γ. Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. από εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς αξιολογητές

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, θα 
γίνει αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. θα οριστούν δυο επιτροπές, 
μια εσωτερική αποτελούμενη από πέντε μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μια 
εξωτερική αποτελούμενη από επίσης πέντε μέλη, επιστή-
μονες ευρέως αναγνωρισμένων από την ακαδημαϊκή, 
επιστημονική, ερευνητική κοινότητα αλλά και από την 
παραγωγή, οι οποίοι θα κληθούν να συντάξουν έκθεση 
με τις απόψεις, παρατηρήσεις και συστάσεις για το Π.Μ.Σ.

Το 2011 (αρ. πρωτ. 1763/28.11.2011 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ), ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δ. Μεθοδολογία εφαρμογής των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας 
του Π.Μ.Σ.

Όλα τα έγγραφα αξιολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη 
από την επιτροπή αξιολόγησης και θα γίνονται διορθω-
τικές αλλαγές - όπου αυτό είναι εφικτό - για την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά.

Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Η Διατροφή στην Υγεία 
και στη Νόσο», ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000 €). Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:

- Χίλια ευρώ (1.000 €) κατά την εγγραφή, με την έναρξη 
του πρώτου εξαμήνου.

- Χίλια (1.000 €) με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου
- Πεντακόσια ευρώ (500 €) με την ανάληψη της Διπλω-

ματικής Εργασίας.
- Πεντακόσια ευρώ (500 €) με την έναρξη του τρίτου 

εξαμήνου. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που 
έχει καταβληθεί.

Δωρεάν φοίτηση
Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές του 

Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέ-
τουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισο-
δύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, 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 (Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή 
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σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσό-
μενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών 
που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 
το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μι-
κρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό 
με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια 
απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί 
στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το 
ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενει-
ακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμ-
βάνονται 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 ορί-
ζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση 
για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα 
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοι-
τητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου 
σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε 
Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή.

Ο αριθμός των φοιτητών που μπορούν να παρακο-
λουθήσουν το Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης μπορεί να 
είναι το ανώτερο δεκαοκτώ (18) άτομα. Η Επιτροπή Αξι-
ολόγησης θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους 
υποψήφιους για δωρεάν φοίτηση το ΕΙ και Ε9 του ίδιου 
και της οικογένειας του και τα στοιχεία των τραπεζικών 
τους λογαριασμών.

Άρθρο 9
Υποτροφίες

Υποτροφίες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο 
Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδονται 
στους 3 πρώτους φοιτητές με σειρά βαθμολογίας, που θα 
τελειώσουν εγκαίρως τις σπουδές, δηλ. τον Φεβρουάριο 
ή και τον Ιούλιο του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησης 
τους.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στις 2.000 € συ-
νολικά για κάθε υπότροφο, που δίνεται τμηματικά με 
βάση την πρόοδο που θα πιστοποιείται από την τριμελή 
επιτροπή.

Άρθρο 10
Διοικητική -Τεχνική Υποστήριξη

Στο Π.Μ.Σ. «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» 
για τη Γραμματειακή -Διοικητική Υποστήριξη, μετά από 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω ΕΛΚΕ Θεσ-
σαλίας, υπηρετεί μία Γραμματέας με σύναψη σύμβασης 
έργου. Η Τεχνική υποστήριξη γίνεται από το μόνιμο προ-
σωπικό του Π.Θ.

Άρθρο 11
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουρ-

γία του προγράμματος που δεν έχει προβλεφθεί από τον 
παρόντα Κανονισμό, θα περνάει από τη Συνέλευση της 
Σ.Ε. κι έπειτα από την Σ.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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