
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 19079 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 4141/03-02-4-2018 

(Β’ 1397) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης και της υπ’ αρ. 5908/10-05-2018 

(Β’ 1871) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης, οι οποίες αφορούν στο Πρόγραμ-

μα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο "Εμβόλια και 

Πρόληψη Λοιμώξεων" - Επανίδρυση Προγράμ-

ματος.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) περί καθορισμού του τίτλου 

και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, 
το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., τον ν. 259/1976 
(Α’ 25) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων» 
(Α’ 159).

2. Τα εδάφια ένατο και εικοστό τέταρτο της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» - Κεφ. Β’ 
«Δημοσιευτέα ύλη» (Α’ 131).

3. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής 
Γεωργίου Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 
έως 31.8.2024.

4. Την υπ’ αρ. 17898/01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΒ469Β7Γ-
Υ4Ο) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22, καθώς 
και την υπ’ αρ. 5788/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΗΨ469Β7Γ-
Ε7Μ) πράξη τροποποίησης- συμπλήρωσής της.

5. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τις διατάξεις 
των άρθρων 31-43 και 45.

6. Την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
7. Την υπό στοιχεία  216772/Ζ1 (Β’4334/2017) υπουρ-

γική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθε-
ση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής: υπό στοιχεία 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά 
θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπό στοιχεία 164530/
Ζ1/03.10.2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσί-
ευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), 
υπό στοιχεία 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», υπό στοιχεία 26407/
Ζ1/15.02.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114)», υπό στοι-
χεία 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις»- Αποστολή ενδεικτικού 
υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

8. Τον ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 
15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’  αρ. 10ης/
29.06.2022 Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’  αρ. 5ης/
08.07.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

11. Το υπ’ αρ. 16818/14-07-2022 έγγραφο της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας,  
Μαρίας Γιαννούλη.

12. Το Σχέδιο απόφασης Επανίδρυσης του εν λόγω 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

13. Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του εν 
λόγω Προγράμματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Τη μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας του εν 
λόγω προγράμματος με τον αναλυτικό προϋπολογισμό 
του.

15. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 488ης/21-07-2022 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για 
το θέμα Εκπαίδευσης και Έρευνας 2β.

16. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη.

17. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει με 
τέλη φοίτησης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, εγκρίνει:

Α) Την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 4141/03-02-4-2018 
(Β’ 1397) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης με τίτλο: Επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 
«Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και

Την αντικατάσταση της υπ’  αρ. 5908/10-05-2018 
(Β’ 1871) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με τίτλο: Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης βάσει του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στο εξής 
Πρόγραμμα, με τίτλο «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξε-
ων» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της 
γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων στο πεδίο της πρόλη-
ψης των λοιμώξεων και των εμβολιασμών. Οι θεματι-
κές ενότητες του Προγράμματος καλύπτουν σφαιρικά 
θεωρία και πράξη του εμβολιασμού και της πρόληψης 
των λοιμώξεων από τις βασικές αρχές και τη στρατηγική 
των προγραμμάτων εμβολιασμών και της πρόληψης των 
λοιμωδών νοσημάτων, ως την πρακτική εφαρμογή, την 
κριτική ανασκόπηση των εμβολιασμών και των μέτρων 
πρόληψης και σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολο-
γίας και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο «Εμβόλια και 
Πρόληψη Λοιμώξεων» (MSc in “Vaccines and Prevention 
of Infectious Diseases”).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημε-
δαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι 
από: Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας καθώς και από Τμήματα 
ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την 
απονομή του τίτλου ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Τίτλος Μαθήματος Υποχρεωτικό (Υ) ECTS
Α’ Εξάμηνο

Πρόληψη Λοιμώξεων και Εμβόλια: Εισαγωγή Υ 5
Εμβόλια: Αρχές Υ 5

Νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβόλια: παρόν Υ 5
Πρόληψη Λοιμώξεων και Εμβόλια: Μεθοδολογία Υ 5

Εμβόλια: Πράξη Υ 5
Νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβόλια: μέλλον Υ 5

Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου 30
Β’ Εξάμηνο

Πρόληψη Λοιμώξεων Υ 5
Φυσιολογία και Ανοσολογία Λοιμώξεων και Εμβολίων Υ 5

Πρόληψη Λοιμώξεων και Εμβόλια: Κύηση και Νεογέννητο Υ 5
Πρόληψη και Εμβόλια: Ειδικές Ομάδες και Καταστάσεις Υ 5

Φαρμακολογία, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα Εμβολίων Υ 5
Κοινωνία, Επιδημίες και Πανδημίες, Πρόληψη και Εμβόλια Υ 5

Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου 30
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Γ’ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30

Σύνολο ECTS Γ’ Εξαμήνου 30
Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απονομή του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα (90) Ευρωπαϊκές Πι-

στωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα:
α) 30 ECTS από την επιτυχή ολοκλήρωση των έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων στο α’ εξάμηνο
β) 30 ECTS από την επιτυχή ολοκλήρωση των έξι (6) υποχρεωτικών μαθημάτων στο β’ εξάμηνο και 
γ) 30 ECTS από την επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή 

τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορεί να επέλθει 
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται 
η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Πρόγραμμα θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή/και 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 
Επίσης θα διδάξουν ως συνεργάτες επιστήμονες, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία και γνώση στο αντι-
κείμενο του Προγράμματος καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αμφιθέατρα και 
αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, εργαστήρια 
με αντίστοιχο εξοπλισμό, βιβλιοθήκη) για την απρόσκο-
πτη λειτουργία του Προγράμματος.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών του 
ΠΜΣ για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής τους εργασίας, εφόσον απαιτείται εργαστηριακή 
υποδομή, θα διεξάγονται στα ερευνητικά εργαστήρια 
των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ και των συ-
νεργαζόμενων επιστημόνων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ της 
Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημα-
ϊκό έτος 2027-2028 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Η λειτουργία του Προγράμματος είναι δυνατόν να χρη-
ματοδοτείται από:

α) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 

στην περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα.

β) Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
γ) Τέλη φοίτησης.
Για κάθε πλήρη κύκλο φοίτησης τα τέλη φοίτησης 

ανέρχονται σε 1.500€ ανά φοιτητή. Με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής το ποσό αυτό 
μπορεί να αναπροσαρμοστεί.

Όσον αφορά στα έσοδα από τέλη φοίτησης, το 70% 
αυτών καλύπτει μέρος των λειτουργικών αναγκών του 
ΠΜΣ (ενδεικτικά αναφέρονται αμοιβές διοικητικής/τε-
χνικής υποστήριξης, αμοιβές διδασκαλίας, δαπάνες με-
τακινήσεων, δαπάνες εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες 
αναλωσίμων κ.λπ.) και το 30% διατίθεται για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (συμπεριλαμ-
βανομένου του ΕΛΚΕ).

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Προγράμματος 
και την κείμενη νομοθεσία, καταρτίζεται ο προϋπολογι-
σμός του ΠΜΣ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του 
Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος δύναται να 
αναμορφώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή 
του Προγράμματος.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με 
το πρόγραμμα σπουδών της προηγούμενης απόφασης 
Συγκλήτου.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Και
Β) τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο"Εμβόλια 
και Πρόληψη Λοιμώξεων" (Vaccines and Prevention of 
Infections).
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Άρθρο 1
Γενικά

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), εφεξής 
Πρόγραμμα, με τίτλο "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 144).

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της 
γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων στο πεδίο της πρόληψης 
των λοιμώξεων και των εμβολιασμών σε παιδιά και εφή-
βους. Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος καλύ-
πτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη του εμβολιασμού και 
της πρόληψης των λοιμώξεων από τις βασικές αρχές και 
τη στρατηγική των προγραμμάτων εμβολιασμών και της 
πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων, ως την πρακτική 
εφαρμογή, την κριτική των εμβολιασμών και των μέτρων 
πρόληψης και σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολογίας 
και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων», 
(MSc in "Vaccines and Prevention of Infections").

Μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδά-
σκοντα: ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο Πρόγραμμα ανά διδάσκοντα δεν θα υπερβαίνει το 
2 προς 1. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 
στα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής προς τον αριθμό των προ-
πτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, είναι 2,8 και 
8,4 αντίστοιχα. Οι ανωτέρω αναλογίες αναφέρονται στα 
εγκεκριμένα ΠΜΣ από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής 
Σχολής το Μάιο του 2022.

Άρθρο 2
Όργανα του Προγράμματος

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμ-
ματος, αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, 
είναι τα εξής:

1. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 

συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος. Συ-
γκεκριμένα: α) εποπτεύει, εν γένει, την τήρηση των δι-
ατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος 
Κανονισμού καθ’ όλη την διαδικασία φοίτησης των με-
ταπτυχιακών φοιτητών, β) αντιμετωπίζει κάθε θέμα που 
προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Προγράμματος.

Η ΣΕ εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση της Ιατρι-
κής Σχολής: α) το πρόγραμμα σπουδών, β) τον ορισμό 
υπευθύνων των μαθημάτων του Προγράμματος, γ) τον 
ορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής και των επι-
μέρους επιτροπών εξετάσεων, όπου κριθεί σκόπιμο, δ) 
τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πόρων του 
Προγράμματος. Η ΣΕ επίσης ορίζει τον Επιβλέποντα και 
συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξι-
ολόγηση των μεταπτυχιακών εργασιών.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, τα 
οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 
από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής για διετή 
θητεία. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος.

2. Διευθυντής Σπουδών
Ο Διευθυντής Σπουδών είναι μέλος της Συντονιστικής 

Επιτροπής (ΣΕ) του Προγράμματος και ορίζεται μαζί με 
τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
ΣΕ, είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 
αναπληρωτή και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμ-
ματος. Ο Διευθυντής Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες: α) συγκαλεί τη ΣΕ του Προγράμματος, καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της, 
β) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής 
για τα θέματα της αρμοδιότητάς του και της ΣΕ για τα 
οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο, γ) ειση-
γείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα 
που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Προ-
γράμματος, δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και της ΣE, 
ε) κατ’ εξουσιοδότηση της ΣE ή της Γενικής Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη 
ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή, τις αρμοδιό-
τητές του αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής του.

3. Επιτροπή Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η Επιτροπή Επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής 
κατόπιν εισήγησης της ΣΕ και περιλαμβάνει κατ’ ελάχι-
στον τα μέλη της ΣΕ.

Άρθρο 3
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ)

Αριθμός Εισακτέων. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο στους 15 φοιτητές ανά έτος.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημε-
δαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι 
από: Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας καθώς και από Τμήματα 
ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, κατόπιν αιτή-
σεώς τους, όχι πάνω από ένας κατ’ έτος και με την προϋ-
πόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοι-
τητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώ-
σει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής υποχρεούνται να 
έχουν τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το Διε-
πιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα-
ϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Κατ’ εξαίρεση, όσοι 
από τους υποψηφίους δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο 
από το ΔΟΑΤΑΠ αλλά έχουν υποβάλλει αίτηση για την 
αναγνώριση του τίτλου σπουδών στον ΔΟΑΤΑΠ, μπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι 
θα προσκομίσουν τη βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πρόγραμμα 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ένας υπο-
ψήφιος είναι: 1) Αίτηση συμμετοχής, 2) Αντίγραφο Πτυχί-
ου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχί-
ας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του 
εξωτερικού), 3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
μαθημάτων, 4) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσ-
σας, 5) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική 
εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα 
του υποψηφίου ή της υποψηφίας, 6) Κατάλογος δημοσι-
εύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν), 
7) Δύο συστατικές επιστολές και 8) Eπιστολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (letter of motivation).

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμ-
βάνουν τα: α) βαθμό πτυχίου, β) βαθμολογία στα προ-
πτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του 
Προγράμματος, γ) επίδοση στη Διπλωματική εργασία 
(όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) δ) 
ερευνητική και σχετική επαγγελματική δραστηριότητα, 
ε) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, στ) πολύ καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας είτε με κατοχή αναγνωρι-
σμένου διπλώματος επιπέδου τουλάχιστον Γ2 με βάση 
το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες, 
είτε κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης αγγλικών η 
οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας επιλογής και ζ) αποτελέσματα συνέντευξης η οποία 
αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του 
κινήτρου του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γε-
νικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του.

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα, γίνεται από 
την Επιτροπή Επιλογής μέσω συνεντεύξεων. Στόχος των 
συνεντεύξεων είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι εί-
ναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις 
του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το 
ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και 
επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο 
του Προγράμματος. Στη συνέντευξη καλούνται όλοι οι 
υποψήφιοι.

Η επιλογή των ΜΦ ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Επιλογής, η οποία λαμβάνοντας υπόψιν 
τη συνέντευξη και συνεκτιμώντας τα ανωτέρω κριτήρια 
επιλογής, καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και 
τυχόν επιλαχόντων ΜΦ βάσει σειράς κατάταξης.

Ένσταση κατά του συγκεκριμένου πίνακα μπορεί να 
γίνει μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής 
του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη 

και συγκεκριμένη, μετά από εισήγηση της ΣΕ του Προ-
γράμματος κρίνεται τελεσίδικα από τη Γενική Συνέλευση 
της Ιατρικής Σχολής η οποία επικυρώνει και τους τελι-
κούς πίνακες επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων ΜΦ.

Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγ-
γραφεί στο Πρόγραμμα, η θέση του καλύπτεται από 
τους τυχόν επιλαχόντες ΜΦ σύμφωνα με τη σειρά κα-
τάταξής τους. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του 
Προγράμματος, ο κατάλογος των επιλαχόντων ΜΦ έχει 
ισχύ μόνο μέχρι την πρώτη μέρα των μαθημάτων και σε 
διαφορετική περίπτωση η θέση μένει κενή.

Οι εγγραφές των ΜΦ στο Πρόγραμμα διεξάγονται πριν 
την έναρξη των μαθημάτων του α’ χειμερινού εξαμήνου 
σπουδών.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Σπουδών

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Πρόγραμμα 
είναι: α) η προσκόμιση πτυχίου ή βεβαίωσης εκπλήρω-
σης των προϋποθέσεων απόκτησης πτυχίου του ΜΦ 
από τη Γραμματεία του Τμήματος που προέρχεται ο ΜΦ, 
(αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετι-
κά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων), β) η 
προσκόμιση του πιστοποιητικού ισοτιμίας του πτυχίου 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή του αντίγραφου της αίτησης για 
την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοτα-
γούς που έχει υποβληθεί στον ΔΟΑΤΑΠ (αφορά μόνον 
σε όσους δεν τα είχαν προσκομίσει κατά τη διάρκεια 
των αιτήσεων), γ) η καταβολή της πρώτης δόσης των 
τελών φοίτησης.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακο-
λούθηση υποχρεωτική.

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

Ως γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία 
όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορί-
ζεται η Αγγλική.

Υπεύθυνοι μαθημάτων ορίζονται μέλη ΔΕΠ της Ιατρι-
κής Σχολής του ΠΚ ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ ή άλλων 
Πανεπιστημίων ή ομότιμοι καθηγητές.

Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν πα-
ρακολούθηση μαθημάτων, σεμιναρίων, φροντιστηρίων 
και πρακτική άσκηση και το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει 
την εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας.

Αναλυτικά, το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά 
εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Τίτλος Μαθήματος Υποχρεωτικό (Υ) ECTS

Α’ Εξάμηνο

Πρόληψη Λοιμώξεων και Εμβόλια: Εισαγωγή Υ 5

Εμβόλια: Αρχές Υ 5
Νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβόλια: παρόν Υ 5

Πρόληψη Λοιμώξεων και Εμβόλια: Μεθοδολογία Υ 5
Εμβόλια: Πράξη Υ 5

Νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβόλια: μέλλον Υ 5
Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου 30



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57794 Τεύχος B’ 5669/07.11.2022

Β’ Εξάμηνο
Πρόληψη Λοιμώξεων Υ 5

Φυσιολογία και Ανοσολογία Λοιμώξεων και Εμβολίων Υ 5
Πρόληψη Λοιμώξεων και Εμβόλια: Κύηση και Νεογέννητο Υ 5

Πρόληψη και Εμβόλια: Ειδικές Ομάδες και Καταστάσεις Υ 5
Φαρμακολογία, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα Εμβολίων Υ 5
Κοινωνία, Επιδημίες και Πανδημίες, Πρόληψη και Εμβόλια Υ 5

Σύνολο ECTS Β’ Εξαμήνου 30
Γ’ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
Σύνολο ECTS Γ’ Εξαμήνου 30

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή 
τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν να επέλθουν 
με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής κατόπιν εισήγησης της ΣΕ.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις, φροντιστήρια, εικονικά εργαστήρια και εκπόνηση και παρουσίαση 
μικρών εργασιών.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου είναι προφορικές (παρουσίαση εργασίας) και 
γραπτές.

Επανεξέταση μαθημάτων (σε περίπτωση αποτυχίας)
Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ο ΜΦ έχει τη δυ-

νατότητα να επανεξεταστεί άλλη μία φορά. Σε περίπτωση 
δεύτερης αποτυχίας ο ΜΦ εξετάζεται, κατόπιν αιτήσεώς του, 
από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής τα 
οποία έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξε-
ταζόμενο μάθημα. Η επιτροπή επανεξέτασης ορίζεται από 
τη Γενική Συνέλευση του Ιατρικής Σχολής. Από την επιτρο-
πή αυτή αποκλείεται ο διδάσκων του μαθήματος. Σε περί-
πτωση τρίτης αποτυχίας στις εξετάσεις, η ΣΕ εισηγείται στη 
Γενική Συνέλευση τη συνέχιση ή μη των σπουδών των ΜΦ.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Μέχρι τα τέλη του β’ εξαμήνου, η Συντονιστική Επιτρο-

πή του Προγράμματος, ύστερα από αίτηση του ΜΦ στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματι-
κής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτε-
ται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον τίτλο, 
τον επιβλέποντα και την τριμελή εξεταστική επιτροπή για 
την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο ΜΦ οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Η διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας 
(έρευνα, συγγραφή και παρουσίαση αποτελεσμάτων) ορί-
ζεται σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο Η εκπόνησή της γίνεται 
στο γ’ εξάμηνο σπουδών. Η εργασία αυτή μπορεί να έχει 
θέμα θεωρητικό, επιδημιολογικό, κλινικό ή εργαστηριακό, 
σε συνεργασία με τον επιβλέποντα για την επιλογή του 
θέματος και την παρακολούθηση της πορείας της έρευνας.

Η βαθμολογία της εργασίας δίδεται μετά από την πα-
ρουσίασή και υποστήριξή της σε ανοικτή συνεδρία ενώ-
πιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ανάτυπα της 
μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να δίνονται στα μέλη της 
εξεταστικής επιτροπής μία εβδομάδα πριν από την πα-
ρουσίαση. Στην περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης 
και παρουσίασης της εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να αξι-
ολογηθεί με την ίδια διαδικασία στο επόμενο εξάμηνο. 
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση περί 
τις 15.000 λέξεις, και είναι στην Αγγλική γλώσσα. Μετά 
την επιτυχή υποστήριξή τους, οι διπλωματικές εργασίες, 
εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρ-

τώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής 
Σχολής και του Προγράμματος.

Αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών γίνεται με βαθμολογική κλίμακα όμοια με αυτή των 
προπτυχιακών σπουδών (κλίμακα 1-10).

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο 
της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων και της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ανάλογα με τον 
συντελεστή βαρύτητας (ECTS) που αντιστοιχεί σε καθένα 
από αυτά (σταθμισμένος μέσος όρος).

Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ γίνεται με βαθμο-
λογική κλίμακα η οποία έχει ως εξής:

- Άριστα: από 8,50 έως 10
- Λίαν Καλώς: από 6,50 εως 8,49
- Καλώς: από 5 έως 6,49
Προϋποθέσεις για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και την 

απονομή του Δ.Μ.Σ. ο ΜΦ πρέπει να συγκεντρώσει ενενή-
ντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα: (α) 
τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των 
υποχρεωτικών μαθημάτων του α’ εξαμήνου, (β) τριάντα 
(30) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεω-
τικών μαθημάτων του β’ εξαμήνου και (γ) τριάντα (30) ECTS 
από την επιτυχή εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας. Επίσης ο ΜΦ πρέπει να έχει εκπληρώσει τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι: α) να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς στα υποχρεωτικά μαθήματα 
του ισχύοντος προγράμματος σπουδών που απαιτούνται 
για την συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων ECTS, 
β) να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με 
τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημο-
νικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη, γ) να 
υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις 
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα, 
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καθώς και το πρωτόκολλο της μεταπτυχιακής εργασίας 
δ) να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί βάση απορ-
ριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του 
μεταπτυχιακού φοιτητή από το Πρόγραμμα, μετά από 
εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, της ΣΕ και σχετική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Άρθρο 6
Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1. Απαλλαγή Τελών Φοίτησης
Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων 

ελλήνων υπηκόων ΜΦ στο Πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσε-
ώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον 
πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέ-
ρονται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Εάν 
οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη 
φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εγγραφής των φοιτητών στο Πρόγραμμα.

2. Υποτροφίες
Οι φοιτητές μπορούν επίσης να διεκδικήσουν υπο-

τροφίες της Ιατρικής Σχολής και άλλων Φορέων. Όσοι 
λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται 
απαλλαγή τελών φοίτησης από το Πρόγραμμα.

3. Αναστολή φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, 

με αίτησή τους, αναστολή φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης 
εγκρίνεται, μετά από εισήγηση της ΣΕ, από τη Γενική Συνέ-
λευση της Ιατρικής Σχολής, για αποδεδειγμένα σοβαρούς 
λόγους και μόνο μια φορά για ένα ακαδημαϊκό έτος. Ανα-
στολή φοίτησης περισσότερο από ένα ακαδημαϊκό έτος, 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμέ-
νης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Οι 
φοιτητές που έχουν λάβει αναστολή σπουδών, δεν έχουν 
τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της 
διακοπής των σπουδών τους. Τα εξάμηνα αναστολής της 
φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπό-
μενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

4. Επανέναρξη φοίτησης μετά από την αναστολή φοί-
τησης

Ο ΜΦ που θα συνεχίσει τη φοίτησή του είναι υποχρεω-
μένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, 
κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από 
τη αναστολή της φοίτησής του. Ο ΜΦ που επανέρχεται 
μετά από αναστολή φοίτησης, εξακολουθεί να υπάγεται 
στο καθεστώς φοίτησης του έτους εγγραφής του.

5. Παράταση φοίτησης
Παράταση φοίτησης για την ολοκλήρωση της μετα-

πτυχιακής εργασίας δεν προβλέπεται παρά μόνο για τεκ-
μηριωμένα σοβαρούς λόγους. Όποιος Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι και το 3ο εξάμηνο 
σπουδών παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία εξετάζει κατά 
περίπτωση, την παράταση της προθεσμίας υποβολής της 
μεταπτυχιακής εργασίας κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. 
Η παράταση των σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συ-
νέλευση της Ιατρικής Σχολής.

6. Προσβασιμότητα σε φοιτητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες ή αναπηρία.

Το Πρόγραμμα διασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ΜΦ με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο 
εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία.

Άρθρο 7
Διδάσκοντες

Στο Πρόγραμμα απασχολούνται Μέλη ΔΕΠ της Ιατρι-
κής Σχολής που το γνωστικό τους αντικείμενο εντάσ-
σεται στο πεδίο του Προγράμματος, μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό-
ντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017. Το Πρόγραμμα από την ίδρυσή του έχει 
δώσει ιδιαίτερο βάρος στη συνεργασία με εξωτερικούς 
συνεργάτες, η επιλογή των οποίων είναι αυστηρή και 
βασίζεται στο βιογραφικό του κάθε υποψήφιου μέλους.

Σύμβουλος Καθηγητής. Για κάθε ΜΦ ορίζεται από την 
ΣΕ του ΠΜΣ-ΕΜΒ, ένας Σύμβουλος - Καθηγητής μέσα από 
το σύνολο των διδασκόντων στο ΠΜΣ-ΕΜΒ. Ο Σύμβου-
λος Καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, 
συμβουλεύει το φοιτητή σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή 
διοικητικά θέματα και εισηγείται σε ζητήματα που αφο-
ρούν στο συγκεκριμένο φοιτητή. Ο ορισμός του Συμ-
βούλου-Καθηγητή γίνεται μετά την εγγραφή του ΜΦ 
στο ΠΜΣ-ΕΜΒ.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση Προγράμματος

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση του προγράμματος του εξαμήνου (μαθημάτων και 
διδασκόντων) από τους φοιτητές με ερωτηματολόγιο 
και συζήτηση με επιτροπή διδασκόντων που ορίζεται 
από τη ΣΕ.

Η ΣΕ του Προγράμματος εκτιμά τα αποτελέσματα της 
εσωτερικής αξιολόγησης από τους ΜΦ και τα λαμβάνει 
υπόψη με στόχο τη βελτίωση του Προγράμματος.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερι-
κής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστο-
ποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στον 
ν. 4009/2011 (Α’  189), το Πρόγραμμα θα αξιολογείται ανά 
πενταετία από εξαμελή Επιστημονική Συμβουλευτική 
Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) βάσει του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Τέλη Φοίτησης

Το ύψος των τελών φοίτησης ανά φοιτητή είναι 
1.500,00€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά 
σε περιόδους που ορίζει η Γενική Συνέλευση μετά από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμμα-
τος σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το 
φορέα διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφο-
νται καταβληθέντα τέλη φοίτησης. Σε περίπτωση αίτη-
σης αναστολής φοίτησης, ο ΜΦ είναι υποχρεωμένος να 
έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
τη στιγμή της αίτησής του. Με τη λήξη της αναστολής 
της φοίτησής του, ο ΜΦ επιστρέφει στο οικονομικό κα-
θεστώς που ίσχυε κατά το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 
του στο Πρόγραμμα.
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Φοιτητής, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις οικο-
νομικές του υποχρεώσεις, δε δικαιούται να λάβει ούτε 
βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ούτε το Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 10
Δεοντολογία

Δεοντολογία της έρευνας
Για τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους φορείς απαι-

τείται η έγγραφη έγκριση του φορέα και κατά περίπτωση 
της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας.

Ακολουθείται ο κώδικας δεοντολογίας και έρευνας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Β’ 5722/2018).

Ακαδημαϊκή Δεοντολογία
Οι Μ.Φ. οφείλουν να λειτουργούν με τα υψηλότερα 

ηθικά πρότυπα κατά την επιστημονική έρευνα.
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των κανόνων 

περί άρτιας παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας και αποτροπής της λογοκλοπής, νοθείας, χάλκευσης 
και κλοπής δεδομένων.

Η αντιμετώπιση παραπτώματος στην έρευνα θα γίνε-
ται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από 
την Ιατρική Σχολή σχετικά με το πρόβλημα αυτό από 
τη Σ.Ε. Αν διαπιστωθεί παράπτωμα η Σ.Ε. θα προωθεί 
την αντίστοιχη περίπτωση στη Γενική Συνέλευση της 
Ιατρικής Σχολής ή στην επιτροπή δεοντολογίας με το 
ερώτημα της διαγραφής.

Άρθρο 11
Διάφορα

1. Είδος και Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το είδος και ο τύπος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, θα είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις των αρμο-
δίων οργάνων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τύπος Παραρτήματος Διπλώματος βάσει του 
ν. 3374/2005.

Αυτός προσδιορίζεται από τα αρμόδια όργανα του 
Ιδρύματος και εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα και στην 
ελληνική γλώσσα.

3. Περιορισμοί
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 τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

4. Λόγοι Διαγραφής από το Πρόγραμμα
Εκτός από τη μη καταβολή των τελών φοίτησης, το 

υψηλό ποσοστό απουσιών και την ανεπαρκή επίδοση 
στα μαθήματα του Προγράμματος, λόγοι επίσης διαγρα-
φής από το Πρόγραμμα αποτελούν και τυχόν παραβά-
σεις της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αποκλίσεις από 
την καθιερωμένη ακαδημαϊκή συμπεριφορά.

5. Αναλυτικός απολογισμός ερευνητικού και εκπαι-
δευτικού έργου.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017 
με τη λήξη της θητείας τις Σ.Ε. (κάθε 2 χρόνια) και με ευ-
θύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυ-
τικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Προγράμματος με στόχο την αναβάθμιση του 
επιπέδου σπουδών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού. Ο απολογισμός κατατίθεται στη 
Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02056690711220008*

6. Συντομογραφίες

ECTS European Credit Transfer System
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων

ΑΕΙ Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια + ΤΕΙ)
(Α)ΤΕΙ (Ανώτατα) Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΔΕΠ Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

ΔΜΣ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΔΙΠ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
ΕΕΠ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΕΤΕΠ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΕΕ Επιτροπή Επιλογής

ΜΦ Μεταπτυχιακός Φοιτητής - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

ΠΜΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών/ 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΣΕ Συντονιστική Επιτροπή
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 10 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   
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