
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 19080 

   Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 4143/03-04-2018 

(Β’ 1397) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-

πιστημίου Κρήτης και της υπ’ αρ. 5909/10-05-

2018 (Β’  1871) απόφασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και Επανίδρυση του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 

«Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» 

(Molecular Basis of Human Diseases).

  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 Πανεπιστημί-
ου, το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 «περί ιδρύσεως Πανε-
πιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159) και επε-
κτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ και 
τον ν. 259/1976 (Α’ 25) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων.

2. Τις περ. θ) και κδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου 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 Πανεπιστη-
μίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 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/Ζ1/2017 απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) και τις 
εγκυκλίους εφαρμογής: υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-
09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκ-
πόνησης 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 Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
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 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-02-2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», υπό στοιχεία 45070/
Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α’ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις” - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος 
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017».

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

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’  αρ. 11ης/
15-07-2022 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 Προ-
ϊσταμένης 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.

14. Τη μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας του εν λόγω 
προγράμματος με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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15. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 488ης/21-07-2022 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για 
το θέμα Εκπαίδευσης και Έρευνας (2γ).

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. 4143/03-04-2018 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρή-
της «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Σχολής Επιστημών - Τμήμα Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο “Μοριακή Βάση των Νο-
σημάτων του Ανθρώπου” σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)» (Β’ 1397)

και
Την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 5909/10-05-2018 από-

φασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης «Έγκριση 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοριακή Βάση 
των Νοσημάτων του Ανθρώπου» του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Β’ 1871),

ως ακολούθως:

Άρθρο 1/Γενικά
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 «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων 
του Ανθρώπου» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2/Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψη-

λού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 
στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε αποφοίτους 
Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχο-
λών συναφών Επιστημών ΑΕΙ.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και 
της κλινικής πράξης εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς 
κλινικούς και βασικούς ερευνητές (translational medical 
research). Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με 
διεθνείς προδιαγραφές και βασίζεται στις ερευνητικές/
τεχνολογικές προόδους που σημειώνονται στις βιοϊατρι-
κές επιστήμες και την εφαρμογή τους στη κατανόηση 
των μηχανισμών παθογένεσης, στη διάγνωση, πρόληψη 
και θεραπεία των ανθρωπίνων νοσημάτων. Το Πρόγραμ-
μα αποσκοπεί στη σύγκλιση μεταξύ της κλινικής και βα-
σικής βιοϊατρικής επιστήμης και έρευνας μέσα από την 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Καθηγητών κλινικών 
και βασικών τομέων και της συν- επίβλεψης της έρευνας 
των φοιτητών του εν λόγω Προγράμματος.

Άρθρο 3/Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο «Μορι-
ακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (MSc in 
«Molecular Basis of Human Diseases»).

Άρθρο 4/Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το 

άρθρο 34, παρ 1 του ν. 4485/2017, κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών πτυχίου Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προ-
ερχόμενοι από Τμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Ια-
τρικής, Οδοντιατρικής) ή συναφών Τμημάτων Σχολών 
Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, 
Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής).

Άρθρο 5/Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 

ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 6/Χρονική Διάρκεια
Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την 

απονομή του τίτλου ορίζονται τα τέσσερα (4) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 7/Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων 

καθώς και η κατανομή των αντίστοιχων μονάδων ECTS 
διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός 
Μαθήματος Ενδεικτικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS)
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

MBNA-101 Μεταβολικά και Καρδιαγγειακά Νοσήματα 9
MBNA-102 Αυτοάνοσα/Φλεγμονώδη και Λοιμώδη Νοσήματα 6
MBNA-103 Βιοστατιστική, Κλινική Μεθοδολογία και Επιδημιολογία 6
MBNA-104 Νεοπλασματικά Νοσήματα 4
MBNA-105 Εκπαίδευση στη συγγραφή πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων, άρθρων 

ανασκόπησης και ερευνητικών προτάσεων - Δεοντολογία και Ασφάλεια 
Εργαστηρίου

2

MBNA-106 Νευροψυχιατρικά Νοσήματα 3
Σύνολο ECTS 30
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
MBNA-201 Αναγεννητική Ιατρική και Βλαστοκύτταρα 3
MBNA-202 Εισαγωγή στη Βασική Ερευνητική Μεθοδολογία 5
MBNA-203 Βασική Εργαστηριακή Άσκηση 2
MBNA-204 1η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) 10
MNBA-205 2η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) 10

Σύνολο ECTS 30
Γ ’ΕΞΑΜΗΝΟ

MBNA-301 Εκπόνηση Πρωτότυπης Έρευνας 30
Σύνολο ECTS 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
MBNA-302 Εκπόνηση Πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας Έρευνας και Συγγραφή 30

Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο: 120

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απο-
νομή του ΔΜΣ απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) Ευρω-
παϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα:

α) 30 ECTS από την επιτυχή ολοκλήρωση των έξι (6) 
υποχρεωτικών μαθημάτων στο α’ εξάμηνο σπουδών

β) 30 ECTS από την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών (3) 
υποχρεωτικών μαθημάτων και των δύο (2) Προχωρημέ-
νων Εργαστηριακών Ασκήσεων στο β’ εξάμηνο σπουδών

γ) 30 ECTS από την επιτυχή εκπόνηση της πρωτότυπης 
έρευνας στο γ’ εξάμηνο σπουδών

δ) 30 ECTS από την επιτυχή εκπόνηση και παρουσί-
αση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο δ’ 
εξάμηνο σπουδών.

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, 
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορι-
σμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
ανά μάθημα, προσθήκη μαθημάτων καθώς και αντικα-
τάσταση μαθήματος με μεταπτυχιακό μάθημα άλλου 
Π.Μ.Σ, εφ’ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματι-
κό περιεχόμενο με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, μπο-
ρεί να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

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

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 
αντικείμενο του Προγράμματος καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες 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 
Προγράμματος για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής τους εργασίας, εφόσον απαιτείται εργα-
στηριακή υποδομή, θα διεξάγονται στα ερευνητικά ερ-
γαστήρια των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ και 
των συνεργαζόμενων 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 παρα-
γράφου 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11/Κόστος Λειτουργίας
Η λειτουργία του Προγράμματος είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτείται από:
α) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-

δους 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 4.000€ ανά φοιτητή με χώρα προέλευσης 
εκτός Ε.Ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρι-
κής 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, δαπάνες μετακινήσεων, δαπάνες 
εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες αναλωσίμων κ.λπ.) και 
το 30% διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών εξό-
δων του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΚΕ).

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Προγράμματος 
και την κείμενη νομοθεσία, καταρτίζεται ο προϋπολογι-
σμός του Προγράμματος με απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης της Ιατρικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης του 
Διευθυντή του Προγράμματος.
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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 «Μοριακή 
Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (Molecular Basis 
of Human Diseases).

Άρθρο 1/Γενικά
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει 

και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), εφεξής Πρό-
γραμμα, με τίτλο «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του 
Ανθρώπου» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 144).

Αντικείμενο του Προγράμματος Προγράμματος είναι 
η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) 
σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και 
Τμημάτων Σχολών συναφών Επιστημών ΑΕΙ.

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο «Μορι-
ακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (MSc in 
“Molecular Basis of Human Diseases”).

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 βαθ-
μίδας του αναπληρωτή και είναι του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
Προγράμματος. Ο Διευθυντής Σπουδών έχει τις ακόλου-
θες αρμοδιότητες: 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) εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος 
για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουρ-
γία του Προγράμματος, 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 αρμοδι-
ότητές 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)

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το 
άρθρο 34, παρ 1 του ν. 4485/2017, κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών πτυχίου Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, προ-
ερχόμενοι από Τμήματα Σχολών Επιστημών Υγείας (Ια-
τρικής, Οδοντιατρικής) ή συναφών Τμημάτων Σχολών 
Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, 
Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57101Τεύχος B’ 5588/01.11.2022

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.

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 δραστηριότη-
τα, 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, 
και ζ) αποτελέσματα της συνέντευξης η οποία αποβλέπει 
στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου 
του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γενικής κα-
τάρτισης 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.

Οι επιτυχόντες οφείλουν να ενημερώσουν, εντός 
δέκα (10) ημερών από την οριστικοποίηση των αποτε-
λεσμάτων, την Γραμματεία του ΠΜΣ εάν αποδέχονται ή 
όχι να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση μη-
αποδοχής, οι ΜΦ αναπληρώνονται από την λίστα με τους 
επιλαχόντες σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους.

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 τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

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

Oι σπουδές στο Πρόγραμμα ξεκινούν το χειμερινό 
εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κατ’ έτος 
από την ΣΕ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική 
γλώσσα από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής καθώς και 
από προσκεκλημένους Καθηγητές ή Ερευνητές Ιδρυμά-
των της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο συντονιστής του 
κάθε μαθήματος ορίζεται από την ΣΕ του Προγράμματος 
και είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος 
διδασκαλίας, την επιλογή των διδασκόντων, την εφαρ-
μογή του ωρολογίου προγράμματος, την διενέργεια των 
εξετάσεων και την κατάρτιση της τελικής βαθμολογίας.

Στο Πρόγραμμα οι διαλέξεις γίνονται δια ζώσης, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις διαλέξεων από συνεργαζόμενα 
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μέλη της αλλοδαπής οι οποίες γίνονται εξ αποστάσε-
ως. Οι εξ αποστάσεως διαλέξεις είναι σύγχρονες και δεν 
υπερβαίνουν το 1% των μαθημάτων στο σύνολό τους. 
Η αναγκαιότητά τους κρίνεται από τον Υπεύθυνο του 

μαθήματος με βάση το περιεχόμενο και τα εκπαιδευτικά 
κενά που θα καλυφθούν από τον διδάσκοντα.

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

Κωδικός 
Μαθήματος Ενδεικτικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 

μονάδες (ECTS)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

MBNA-101 Μεταβολικά και Καρδιαγγειακά Νοσήματα 9

MBNA-102 Αυτοάνοσα/Φλεγμονώδη και Λοιμώδη Νοσήματα 6

MBNA-103 Βιοστατιστική, Κλινική Μεθοδολογία και Επιδημιολογία 6

MBNA-104 Νεοπλασματικά Νοσήματα 4

MBNA-105 Εκπαίδευση στη συγγραφή πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων, άρθρων 
ανασκόπησης και ερευνητικών προτάσεων - Δεοντολογία και Ασφάλεια 
Εργαστηρίου

2

MBNA-106 Νευροψυχιατρικά Νοσήματα 3

Σύνολο ECTS 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

MBNA-201 Αναγεννητική Ιατρική και Βλαστοκύτταρα 3

MBNA-202 Εισαγωγή στη Βασική Ερευνητική Μεθοδολογία 5

MBNA-203 Βασική Εργαστηριακή Άσκηση 2

MBNA-204 1η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) 10

MNBA-205 2η Προχωρημένη Εργαστηριακή Άσκηση (ΠΕΑ) 10

Σύνολο ECTS 30

Γ ’ΕΞΑΜΗΝΟ

MBNA-301 Εκπόνηση Πρωτότυπης Έρευνας 30

Σύνολο ECTS 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

MBNA-302 Εκπόνηση Πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Εργασίας Έρευνας και Συγγραφή 30

Σύνολο ECTS 30

Γενικό Σύνολο: 120

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, 
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορι-
σμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
ανά μάθημα, προσθήκη μαθημάτων καθώς και αντικα-
τάσταση μαθήματος με μεταπτυχιακό μάθημα άλλου 
Π.Μ.Σ, εφ’ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματι-
κό περιεχόμενο με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, μπο-
ρεί να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Στα μαθήματα του Προγράμματος δίδεται έμφαση 
στην ανάπτυξη της κρίσης των ΜΦ με την ανάθεση συγ-
γραφής άρθρων ανασκόπησης, την συχνή παρουσίαση 
πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων και την συγγραφή 
ερευνητικής πρότασης. Στα μεταπτυχιακά μαθήματα 
περιλαμβάνεται μεταπτυχιακό εργαστήριο (graduate 
lab) το οποίο αποσκοπεί στην εξοικείωση των ΜΦ σε 
ερευνητικά πρωτόκολλα και σε μια πρώτη άμεση επαφή 
τους με το εργαστήριο και τους κανόνες λειτουργίας του. 
Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, το πρόγραμ-
μα εμπλουτίζεται με ειδικά σεμινάρια προσκεκλημένων 

ομιλητών και επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα σω-
στών πρακτικών παρουσίασης εργασιών, δεοντολογίας, 
ασφάλειας εργαστηρίων και συγγραφής ερευνητικών 
προτάσεων.

Στον πρώτο χρόνο σπουδών για την απόκτηση ΔΜΣ, 
η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που 
ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρε-
ωτική. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων 
καθορίζονται κάθε χρόνο από την ΣΕ. Οι MΦ μπορούν 
να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα άλλου 
ΠΜΣ μετά από έγκριση της ΣΕ, που είναι η μόνη αρμό-
δια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των MΦ 
κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Κατά τη διάρ-
θρωση των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί, στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό, η μορφή των πολλαπλών αυτόνομων 
θεματικών ενοτήτων (modular courses) έτσι ώστε να 
είναι εφικτή η ανάθεση ενός μαθήματος ή μιας ενότητας 
του μαθήματος σε προσκεκλημένο διδάσκοντα από 
Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57103Τεύχος B’ 5588/01.11.2022

Επανεξέταση μαθημάτων (σε περίπτωση αποτυχίας)
Οι εξετάσεις στα μαθήματα του Προγράμματος γίνο-

νται μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. Σε περίπτω-
ση αποτυχίας επαναλαμβάνεται η παρακολούθηση και η 
εξέταση του μαθήματος. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυ-
χίας ο ΜΦ εξετάζεται, κατόπιν αιτήσεώς του, από τριμελή 
επιτροπή μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής τα οποία έχουν 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα. Η επιτροπή επανεξέτασης ορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση του Ιατρικής Σχολής. Από την επιτροπή αυτή 
αποκλείεται ο διδάσκων του μαθήματος. Σε περίπτωση 
τρίτης αποτυχίας στις εξετάσεις, η ΣΕ εισηγείται στη Γε-
νική Συνέλευση τη συνέχιση ή μη των σπουδών των ΜΦ.

Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (ΠΕΑ ή 
rotations).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους πραγματοποιού-
νται δύο προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (ΠΕΑ 
ή rotations) που αντιστοιχούν συνολικά σε 20 μονάδες 
ECTS (10 μονάδες ECTS για κάθε άσκηση). Ο κατάλογος 
των εργαστηρίων στα οποία οι φοιτητές μπορούν να 
εκπονήσουν ΠΕΑ ή/και Διπλωματική Εργασία καταρτί-
ζεται από τη ΣΕ για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι ΠΕΑ γί-
νονται σε δύο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, υπό 
την επίβλεψη διδασκόντων του Προγράμματος. Ως δι-
δάσκων του Προγράμματος θεωρείται κάθε μέλος ΔEΠ 
ή Ερευνητής που συμμετέχει στην εκπαίδευση των ΜΦ 
του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των εξω-
τερικών συνεργατών του Προγράμματος της ημεδαπής 
και αλλοδαπής. Κατά την διάρκεια της ΠΕΑ, οι MΦ υπο-
χρεούνται να εκτελέσουν μικρό ερευνητικό πρόγραμμα 
συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της ερευνητικής 
ομάδας. H επίδοση στις ασκήσεις αυτές βαθμολογείται 
από τους υπευθύνους.

Ο καθορισμός των ΠΕΑ θα γίνεται από την ΣΕ. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, ταυτόχρονη ΠΕΑ δύο ή περισσοτέρων 
MΦ στο ίδιο εργαστήριο δεν επιτρέπεται, εφ’ όσον 
υπάρχουν διαθέσιμα εργαστήρια. Την ευθύνη της ΠΕΑ 
μπορεί να έχουν μόνο διδάσκοντες του Προγράμματος. 
Ενδεχομένως ο υπεύθυνος της ΠΕΑ μπορεί να αναθέσει 
την εποπτεία του MΦ σε μεταδιδακτορικό συνεργάτη ή 
ειδικευμένο συνεργάτη της ερευνητικής του/της ομάδας, 
που υποχρεούται να συνυπογράψει την τελική έκθεση 
που υποβάλλεται στην γραμματεία του Προγράμματος 
σε ειδικό έντυπο μετά την λήξη της άσκησης. Τέλος, είναι 
δυνατή η εργαστηριακή άσκηση υπό την καθοδήγηση 
μέλους ΔEΠ ή ερευνητή, που βρίσκεται εκτός Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, εφ’ όσον υπάρχει αντικειμενική δυνατότη-
τα υπεύθυνης παρακολούθησης της ΠΕΑ. Προβλήματα 
που τυχόν προκύπτουν από την τήρηση των ανωτέρω 
επιλύονται από τη ΣE.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-

γασίας (πρωτότυπη ερευνητική εργασία, επεξεργασία 
αποτελεσμάτων και συγγραφή διατριβής) διεξάγεται 
κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 
60 μονάδες ECTS (30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο).

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, ύστερα 
από αίτηση του ΜΦ στην οποία αναγράφεται ο προτει-
νόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινό-

μενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προ-
τεινόμενης 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 επιβλέ-
πων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές. Τα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 
Προγράμματος. Για να εγκριθεί η εργασία ο ΜΦ οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας θεωρημένο από τον επιβλέποντα, κατατίθεται 
υποχρεωτικώς στην Γραμματεία του Προγράμματος και 
στη Γραμματεία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής (σε εκτυπωμένη και σε 
ηλεκτρονική μορφή) διαφορετικά θεωρείται ότι ο/η MΦ 
δεν έχει περατώσει τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.

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

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

Για την τελική βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΜΣ) συνυπολογίζονται οι βαθμοί στα 
μεταπτυχιακά μαθήματα, τις δυο ΠΕΑ και την Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία: 40% ο σταθμισμένος μέσος 
όρος βαθμολογίας στα μαθήματα, 40% η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία και 20% οι δυο ΠΕΑ.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ γίνεται με βαθ-
μολογική 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.)
O MΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές 

του και του απονέμεται το ΔΜΣ εφ’ όσον: α) συμπλήρωσε 
τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,

β) περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα και τις 2 ΠΕΑ με 
βαθμό ≥7

γ) ολοκλήρωσε την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας 
και συνέγραψε τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
η οποία και εγκρίθηκε από τους βαθμολογητές με βαθ-
μό ≥7

δ) Συμπλήρωσε τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS.
Επίσης ο ΜΦ πρέπει να έχει εκπληρώσει τις οικονομι-

κές του υποχρεώσεις στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5/Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών

H αξιολόγηση της απόδοσης των ΜΦ στα μαθήματα 
και τις προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις καθώς 
και η συνολική εκτίμηση για τις δυνατότητες του MΦ 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Προγράμματος, 
αποτελούν βασικά κριτήρια για τη συνέχιση των σπου-
δών των ΜΦ στο Πρόγραμμα το διάστημα αυτό, ο/η MΦ 
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις 2 προχωρημένες 
εργαστηριακές ασκήσεις και να έχει ελάχιστο μέσο 
όρο βαθμολογίας 7/10 στα μαθήματα που προβλέπει 
το Πρόγραμμα Σπουδών και στις 2 προχωρημένες ερ-
γαστηριακές/κλινικές ασκήσεις (οι δύο μέσοι όροι δεν 
συμψηφίζονται).
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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.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, οι MΦ υποχρε-
ούνται να επικουρούν τα μέλη ΔEΠ στην εκτέλεση των 
εκπαιδευτικών τους καθηκόντων (εργαστήρια, φροντι-
στήρια, επιτηρήσεις). H αναγνώριση του έργου τους γί-
νεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την Ιατρική 
Σχολή.

Άρθρο 6/Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Απαλλαγή Τελών Φοίτησης
Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων 

ελλήνων υπηκόων ΜΦ στο Πρόγραμμα, κατόπιν αιτή-
σεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφό-
σον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά 
αναφέρονται στην παράγραφο 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
Το Πρόγραμμα, μέσω της Γραμματείας Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, ενθαρρύνει τους MΦ να 
διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των σπου-
δών τους είτε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (π.χ. Υποτροφία «Μαρία Μ. Μανασάκη») είτε από 
διάφορα Ιδρύματα (IKY, Ωνάσειο Ίδρυμα, Μποδοσάκειο 
Ίδρυμα, Ίδρυμα Προποντίς κ.λπ.) και ερευνητικά Iνστι-
τούτα (ITE, κ.λπ.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ΕΜΒΟ, 
FEBS κ.λπ.). Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, 
δεν δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης από το Πρό-
γραμμα.

3. Αναστολή φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητή-

σουν, με αίτησή τους, αναστολή φοίτησης. Η αναστολή 
φοίτησης εγκρίνεται, μετά από εισήγηση της ΣΕ, από 
τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, για αποδε-
δειγμένα σοβαρούς λόγους και μόνο μια φορά για ένα 
ακαδημαϊκό έτος. Αναστολή φοίτησης περισσότερο από 
ένα ακαδημαϊκό έτος, μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε πε-
ριπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται 
από δημόσιο φορέα. Οι φοιτητές που έχουν λάβει ανα-
στολή 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 προβλεπόμενη ανώτατη διάρ-
κεια κανονικής φοίτησης. Οι MΦ οι οποίοι θα ζητήσουν 
αναβολή έναρξης ή αναστολή σπουδών δεν δικαιούνται 
οικονομικής υποστήριξης.

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.λπ., 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 4ο 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 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 
αντικείμενο του Προγράμματος καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή νέων διδασκόντων του Προγράμματος γί-
νεται με γνώμονα τον εμπλουτισμό του Προγράμματος 
σε νέα γνωστικά αντικείμενα ή την ισχυροποίηση των 
υπαρχόντων με κριτήρια τα ακαδημαϊκά προσόντα του 
υποψήφιου μέλους και την συμβολή του στην έρευνα 
και την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Προγράμματος.

Άρθρο 8/Αξιολόγηση του Προγράμματος
Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τους ΜΦ με 

συμπλήρωση κατάλληλων εντύπων αξιολόγησης μετά 
την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος. Αξιολογούνται: η 
ποιότητα των μαθημάτων, οι διδάσκοντες, το διδακτικό 
υλικό και ο τρόπος εξέτασης. Οι φόρμες αξιολόγησης 
είναι ανώνυμες και παραδίδονται στην Γραμματεία του 
Προγράμματος από τους ΜΦ. Στο τέλος κάθε έτους η ΣΕ 
εκτιμά τις φόρμες αξιολόγησης και προβαίνει σε διορθω-
τικές κινήσεις με στόχο τη βελτίωση του Προγράμματος. 
Τα συμπεράσματα των ετήσιων αξιολογήσεων αναλύο-
νται κατά την εξωτερική αξιολόγηση.

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.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογείται το Πρό-
γραμμα είναι τα ακόλουθα: 

α) Η ποιότητα του Προγράμματος Σπουδών
• Ο αριθμός των αιτήσεων από ενδιαφερόμενους που 

προσελκύει η προκήρυξη του προγράμματος
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• Το ποσοστό των ΜΦ που καταφέρνει να πάρει ΔΜΣ 
στην κανονική διάρκεια σπουδών

• Το ποσοστό των ΜΦ που εγκαταλείπουν τις σπουδές
• Η μέση διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ
• Η εξωστρέφεια του Προγράμματος (διεθνής αναγνω-

ρισιμότητα /προσανατολισμός
/προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό
• Η ποιότητα του προγράμματος σπουδών
• Εσωτερικές αξιολογήσεις διδασκόντων από τους 

φοιτητές
• Η ικανοποίηση ενός ελαχίστου συνόλου προϋποθέ-

σεων/απαιτήσεων για το διδακτικό προσωπικό και τα 
προσόντα του και για τις υλικοτεχνικές υποδομές

• Τυχόν χορηγίες, δωρεές που προσέλκυσε το Πρό-
γραμμα

β) Η διασύνδεση με την έρευνα
• Ο αριθμός δημοσιεύσεων των μελών του Προγράμ-

ματος στις οποίες συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές 
ως συγγραφείς

• Ο αριθμός ερευνητικών χρηματοδοτήσεων των με-
λών ΔΕΠ

γ) Η διασύνδεση με την αγορά εργασίας
• Η αποδεδειγμένη χρησιμότητα του απονεμόμενου 

τίτλου στους απόφοιτους στην αγορά εργασίας
• Το ποσοστό των αποφοίτων που είναι άνεργοι 18 

μήνες μετά την απόκτηση του ΔΜΣ
• Αν υπάρχει διασύνδεση του Προγράμματος με επι-

χειρηματικούς φορείς/με τη βιομηχανία/με την αγορά 
εργασίας

• Το ποσοστό των μεταπτυχιακών εργασιών που γί-
νονται σε συνεργασία με άλλους φορείς (δημόσιους/
ιδιωτικούς/βιομηχανικούς κ.λπ.)/αν υπάρχει πρακτική 
άσκηση σε τέτοιους φορείς

δ) Η ικανοποίηση του τελικού χρήστη
• Η ικανοποίηση των φοιτητών και των αποφοίτων από 

το Πρόγραμμα
• Τα ποσοστά συμμετοχής/παρακολούθησης των δρα-

στηριοτήτων του Προγράμματος
Η ΣΕ του Προγράμματος προβαίνει στις κατάλληλες 

διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να συμμορφωθεί προς 
την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης.

Άρθρο 9/Τέλη Φοίτησης
Το ύψος των τελών φοίτησης είναι 4.000€ ανά φοι-

τητή με χώρα προέλευσης εκτός Ε.Ε. Τα τέλη φοίτησης 
καταβάλλονται τμηματικά σε περιόδους που ορίζει η 
Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό 
που υποδεικνύεται από το φορέα διαχείρισης του Πανε-
πιστημίου 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.

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 Σπου-

δών
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.)
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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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*02055880111220012*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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