ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καθιερώνεται πρόγραμμα κλινικής ή εργαστηριακής μετεκπαίδευσης (ΚΕΜ) στο
Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους α) Πανεπιστημιακών Κτηνιατρικών ή συναφών
με την κτηνιατρική επιστήμη Τμημάτων ή Σχολών και β) συναφών με την κτηνιατρική
επιστήμη Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στόχοι του είναι:
i. η παροχή μεταπτυχιακής κλινικής ή εργαστηριακής εμπειρίας,
ii. η παροχή εξειδικευμένης γνώσης,
iii. η ενημέρωση για τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και
iv. η εκπαίδευση στην αναζήτηση, στην αξιολόγηση και στην εφαρμογή των σύγχρονων
επιστημονικών δεδομένων.
Η μετεκπαίδευση περιλαμβάνει κλινική ή εργαστηριακή άσκηση ή και συνδυασμό
αυτών των δύο. Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνει άλλες δραστηριότητες, όπως
παρακολούθηση διαλέξεων, συμμετοχή σε φροντιστηριακές ασκήσεις, συγγραφή
επιστημονικών άρθρων κ.λπ. Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά, αλλά όχι
περιοριστικά ή δεσμευτικά.
Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης είναι δωδεκάμηνη. Ωστόσο, εφόσον το
υπαγορεύουν οι εκάστοτε ανάγκες κάθε Κλινικής ή Εργαστηρίου (Κ/Ε) και του κάθε
μετεκπαιδευόμενου, μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως 24 μήνες.
Με την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό.
Όλα τα θέματα, τα οποία σχετίζονται με το πρόγραμμα ΚΕΜ στο Τμήμα
Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση
(ΓΣ) του Τμήματος με βάση τη νομοθεσία, τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
καθώς και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι ειδικότεροι όροι, οι οποίοι
καθορίζουν τη διαδικασία ΚΕΜ στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
παρουσιάζονται παρακάτω.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Β.1. Προσόντα υποψηφίων
Υποψήφιοι για κλινική ή εργαστηριακή μετεκπαίδευση μπορούν να είναι:
i. πτυχιούχοι πανεπιστημιακών κτηνιατρικών ή συναφών με την κτηνιατρική επιστήμη
τμημάτων ή σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ii. πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών κτηνιατρικών ή συναφών με την κτηνιατρική
επιστήμη τμημάτων ή σχολών, εφόσον έχουν λάβει την κατά το νόμο ισοτιμία του
πτυχίου τους προς τα αντίστοιχα ελληνικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΙΚΑΤΣΑ,
iii. πτυχιούχοι συναφών με την κτηνιατρική επιστήμη τμημάτων ή σχολών ΤΕΙ ή άλλων
ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού, εφόσον έχουν λάβει την κατά το νόμο ισοτιμία του
πτυχίου τους προς τα αντίστοιχα ελληνικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΙΚΑΤΣΑ.
Δεν μπορούν όμως να είναι υποψήφιοι, όσοι ήδη εκπονούν διδακτορική διατριβή
στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ. Με πρωτοβουλία του Δ/ντή κάθε Κ/Ε, αιτήσεις
υποψηφίων, οι οποίοι δεν πληρούν τα παραπάνω προσόντα, δεν εξετάζονται.
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Προσόντα όπως η γλωσσομάθεια, η προηγούμενη απασχόληση, οι επιστημονικές
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις, η παρακολούθηση επιστημονικών συναντήσεων,
μαθημάτων ή σεμιναρίων, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η προηγούμενη
μετεκπαίδευση, οι συστατικές επιστολές κ.λπ. δεν είναι απαραίτητα, μπορούν όμως να
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων και να ιεραρχούνται και να
αξιολογούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Κ/Ε.
Β.2. Υποβολή αιτήσεων
Όσοι ενδιαφέρονται για ΚΕΜ στο Τμήμα Κτηνιατρικής, υποβάλλουν σχετική
αίτηση προς το Δ/ντή της Κ/Ε που καλύπτει το αντικείμενο στο οποίο επιθυμούν να
μετεκπαιδευτούν. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Στην αίτηση, οι υποψήφιοι αναφέρουν το επιστημονικό αντικείμενο στο οποίο
επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν, τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους και την επιθυμητή
ημερομηνία έναρξής της. Το επιστημονικό αντικείμενο μπορεί να συμπίπτει με αυτό της
Κ/Ε όπου θα γίνει η μετεκπαίδευση, μπορεί όμως να αφορά και τμήμα ή τμήματα του
αντικειμένου αυτής.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκ των οποίων τα i-v είναι
υποχρεωτικά, τα οποία υποβάλλονται στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένα αντίγραφα:
i. βιογραφικό σημείωμα (σε αυτό αναφέρονται όλες οι επιστημονικές δραστηριότητες του
υποψηφίου κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μετά από αυτές),
ii. αντίγραφα υπαρχόντων τίτλων σπουδών (π.χ. πτυχίο τμήματος ή σχολής Κτηνιατρικής
ΑΕΙ, άλλο/α πτυχίο/α ΑΕΙ ή ΤΕΙ, τίτλος/οι μεταπτυχιακών σπουδών),
iii. αντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ (μόνο για πτυχιούχους
πανεπιστημιακών κτηνιατρικών ή άλλων τμημάτων ή σχολών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης),
iv. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
v. υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ουδεμία ασφαλιστική ή
οικονομική απαίτηση από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Π.Θ. έχει,
vi. πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
vii. πιστοποιητικά προηγούμενης απασχόλησης (στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα),
viii. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων,
ix. πιστοποιητικά παρακολούθησης επιστημονικών συναντήσεων, μαθημάτων ή
σεμιναρίων, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, προηγούμενης μετεκπαίδευσης
κ.λπ.,
x. συστατικές επιστολές
Β.3. Επιλογή υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων για ΚΕΜ γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ της Κ/Ε, κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης, την οποία συγκαλεί ο Δ/ντής της, εντός 10 ημερών από την
υποβολή σχετικής εισήγησης. Κατά το διάστημα αυτό, η εισήγηση και τα δικαιολογητικά
των υποψηφίων είναι στη διάθεση των μελών ΔΕΠ της Κ/Ε.
Η εισήγηση συντάσσεται από το Δ/ντή ή από άλλο μέλος ΔΕΠ της Κ/Ε, το οποίο
αυτός ορίζει, και υποβάλλεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των
αιτήσεων από αυτό το μέλος ΔΕΠ. Προκειμένου να συντάξει την εισήγησή του, ο
εισηγητής λαμβάνει υπόψη του τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ενώ μπορεί, εφόσον
κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει σε συνέντευξη ή και σε εξέταση γλωσσομάθειας ή σε άλλου
είδους εξέταση (π.χ. επιστημονικών γνώσεων ή δεξιοτήτων) τους υποψηφίους. Ο εισηγητής
προτείνει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετεκπαίδευσης για τον κάθε υποψήφιο καθώς
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και ημερομηνία έναρξης αυτής, τα οποία καθορίζονται με βάση αφενός τις προτιμήσεις
των υποψηφίων και αφετέρου τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Κ/Ε.
Κατά τη συνεδρίαση των μελών ΔΕΠ της Κ/Ε, αρχικά, αναγιγνώσκεται η εισήγηση,
και στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση. Οι υποψήφιοι δεν παρίστανται, μπορούν όμως να
υποβάλλουν υπόμνημα, το οποίο αναγιγνώσκεται και λαμβάνεται υπόψη. Στο τέλος της
συζήτησης γίνεται, με ευθύνη του Δ/ντή, ονομαστική ψηφοφορία, κατά την οποία ο/οι
υποψήφιος/οι πρέπει να συγκεντρώσει/ουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών
ΔΕΠ της Κ/Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ κάποιων υποψηφίων και ταυτόχρονης
αδυναμίας επιλογής όλων, λόγω παρουσίας ήδη μεγάλου αριθμού μετεκπαιδευόμενων
στη συγκεκριμένη Κ/Ε, η τελική επιλογή γίνεται με κλήρωση.
Με ευθύνη του Δ/ντή της Κ/Ε, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων
για ΚΕΜ, συνοδευόμενα από την εισήγηση και από πρακτικό της συνεδρίασης των μελών
ΔΕΠ της Κ/Ε, διαβιβάζονται, εντός 5 ημερών, στον Πρόεδρο της ΓΣ για επικύρωση της
επιλογής των υποψηφίων στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΓΣ.
Κατά τη συνεδρίαση της ΓΣ, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της σχετικά με το
θέμα και η επιλογή των υποψηφίων επικυρώνεται.
Η ΚΕΜ μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά από την επιλογή των υποψηφίων, οπότε
και αυτοί εντάσσονται στην αντίστοιχη Κ/Ε. Με την έναρξη της ΚΕΜ, σε κάθε
μετεκπαιδευόμενο δίνεται ένα αντίγραφο του παρόντος κανονισμού.
Β.4. Αριθμός μετεκπαιδευόμενων
Ο ανώτερος αριθμός μετεκπαιδευόμενων κάθε Κ/Ε σε μια χρονική στιγμή δεν
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο αριθμό των υπηρετούντων σε αυτή μελών ΔΕΠ,
προσαυξημένο κατά ένα. Υπέρβαση του αριθμού αυτού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση
της ΓΣ μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Δ/ντή της Κ/Ε.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.1. Εγγραφή μετεκπαιδευόμενων
Μετά την επικύρωση της επιλογής, οι μετεκπαιδευόμενοι εγγράφονται σε ειδικό
βιβλίο, το οποίο τηρεί η γραμματεία του Τμήματος. Με ευθύνη της γραμματείας του
Τμήματος και πάντα κατόπιν συνεννοήσεως με τους Δ/ντές των Κ/Ε μπορούν να
χορηγούνται στους μετεκπαιδευόμενους βεβαιώσεις για την κατάστασή τους, προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση.
Γ.2. Παρακολούθηση της πορείας των μετεκπαιδευόμενων
Η παρακολούθηση της πορείας κάθε μετεκπαιδευόμενου γίνεται από μέλος ΔΕΠ
της Κ/Ε, το οποίο ορίζεται στο τέλος της συνεδρίασης κατά την οποία γίνεται η επιλογή
του μετεκπαιδευόμενου. Κατ’ εξαίρεση, την παρακολούθηση της πορείας
μετεκπαιδευόμενου μπορεί να αναλάβει και διδάσκων με βάση το ΠΔ 407, ο οποίος
υπηρετεί στην Κ/Ε, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι
υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας μέχρι τριών μετεκπαιδευόμενων. Το
άτομο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της ΚΕΜ κάθε μετεκπαιδευόμενου, συντάσσει σύντομη
έκθεση σχετική με την πορεία του κατά τη διάρκειά της.

3

Γ.3. Έναρξη, διάρκεια και παράταση μετεκπαίδευσης
Η ΚΕΜ μπορεί να αρχίσει αμέσως μετά από την επιλογή των υποψηφίων ή μέσα
σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από αυτή.
Η διάρκεια της ΚΕΜ είναι δωδεκάμηνη, μπορεί ωστόσο, ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες κάθε Κ/Ε και κάθε μετεκπαιδευόμενου, να κυμαίνεται από ένα έως 24 μήνες.
Ως ενδεικτικό αλλά όχι περιοριστικό ή δεσμευτικό παράδειγμα βραχυχρόνιας ΚΕΜ
αναφέρεται η εκπαίδευση μη κτηνιάτρων σε συγκεκριμένες τεχνικές για διάστημα το
οποίο θα καθορίζεται από την Κ/Ε ως απαραίτητο για την εκμάθηση της εκάστοτε
τεχνικής.
Οι μετεκπαιδευόμενοι κατά τον τελευταίο μήνα της ΚΕΜ και οπωσδήποτε 10
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη της, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από το Δ/ντή
της Κ/Ε την παράτασή της για διάστημα μέχρι και έξι μηνών. Το δικαίωμα αυτό μπορούν
να το ασκήσουν τρεις συνολικά φορές. Οπωσδήποτε όμως, η συνολική διάρκεια της ΚΕΜ
δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των 24 μηνών. Για τη χορήγηση παράτασης
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για την επιλογή των υποψηφίων
(εδάφιο Β.3), αλλά χωρίς υποβολή εισήγησης. Εάν η αίτηση παράτασης εγκριθεί, ο
Δ/ντής ενημερώνει εγγράφως τη ΓΣ, η οποία και την επικυρώνει.
Γ.4. Αναστολή της μετεκπαίδευσης
Η ΚΕΜ είναι συνεχής. Ωστόσο, μετά από αίτηση του μετεκπαιδευόμενου, ο Δ/ντής
της Κ/Ε μπορεί να χορηγήσει αναστολή της ΚΕΜ για μία μόνο φορά και για διάστημα
όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών, ενημερώνοντας παράλληλα τη ΓΣ.
Γ.5. Διαγραφή μετεκπαιδευόμενων
Κάθε μετεκπαιδευόμενος μπορεί να σταματήσει οριστικά την ΚΕΜ, καταθέτοντας
σχετική αίτηση στο Δ/ντή της Κ/Ε, την οποία κοινοποιεί και στη ΓΣ.
Επίσης, διαγραφή μετεκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει μετά από υποβολή
αιτιολογημένης εισήγησης μέλους ΔΕΠ της Κ/Ε όπου ανήκει αυτός προς το Δ/ντή της ή
μετά από υποβολή αιτιολογημένης εισήγησης του Δ/ντή της Κ/Ε προς τη ΓΣ. Και στις
δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται διαδικασία ίδια με εκείνη της επιλογής των υποψηφίων
(εδάφιο Β.3), όπου και αποφασίζεται η διαγραφή ή μη του μετεκπαιδευόμενου. Ο Δ/ντής,
εφόσον η εισήγηση για τη διαγραφή γίνει δεκτή, ενημερώνει εγγράφως τη ΓΣ προκειμένου
αυτή να επικυρωθεί

Γ.6. Παρουσία και άδειες απουσίας των μετεκπαιδευόμενων
H παρουσία των μετεκπαιδευόμενων εναρμονίζεται με τις ημέρες και ώρες
λειτουργίας της Κ/Ε όπου ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων των αργιών και των εορτών,
και είναι, οπωσδήποτε, καθημερινή κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται συνολική άδεια απουσίας μέχρι δύο
εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο Δ/ντής της Κ/Ε μπορεί
να εγκρίνει τη χορήγηση άδειας απουσίας μεγαλύτερης διάρκειας, όχι όμως μεγαλύτερης
από το διπλάσιο του αριθμού των υπολειπόμενων μηνών μετεκπαίδευσης, οι δε πρόσθετες
ημέρες αφαιρούνται από τους επόμενους μήνες. Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται
επίσης άδεια απουσίας 15 εργάσιμων ημερών κατά το διάστημα από 15 Ιουλίου ως 31
Αυγούστου και άδεια πέντε εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια των εορτών των
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Χριστουγέννων και του Πάσχα. Επιπλέον των παραπάνω, δικαιούνται, για τυχόν
συμμετοχή τους σε επιστημονική συνάντηση, συνεχόμενη άδεια απουσίας μέχρι πέντε
ημερών, στερούνται όμως το δικαίωμα λήψης άλλης αδείας κατά τον αυτό μήνα.
Όλες οι δυνάμενες να προγραμματιστούν εκ των προτέρων άδειες απουσίας πρέπει
να ζητούνται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξής τους. Οι άδειες
απουσίας χορηγούνται με απόφαση του Δ/ντή της Κ/Ε, ο οποίος, ωστόσο, μπορεί να
περικόψει μέρος της αδείας, να καθυστερήσει ή και να αρνηθεί τη χορήγησή της,
ανεξάρτητα από το αν ζητήθηκε έγκαιρα ή μη, εφόσον το υπαγορεύουν οι ανάγκες της
Κ/Ε. Όμως, ο Δ/ντής δεν μπορεί να περικόψει, να καθυστερήσει ή να αρνηθεί τη
χορήγηση άδειας απουσίας για συμμετοχή σε επιστημονική συνάντηση, εφόσον αυτή έχει
ζητηθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν, ούτε άδειας απουσίας για λόγους υγείας ή σοβαρούς
οικογενειακούς λόγους.
Γ.7. Συμμετοχή στη λειτουργία της Κ/Ε
Η συμμετοχή των μετεκπαιδευόμενων στη λειτουργία της Κ/Ε όπου ανήκουν
αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωσή τους, καθώς συνιστά θεμελιώδες σκέλος της
μετεκπαίδευσής τους. Οι μετεκπαιδευόμενοι, κατά την ολοκλήρωση της ΚΕΜ πρέπει να
γνωρίζουν πώς οργανώνεται και λειτουργεί ανταγωνιστικά μία Κ/Ε ανάλογη με αυτή όπου
μετεκπαιδεύτηκαν. Για παράδειγμα, οι μετεκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τις
βασικές γνώσεις για θέματα όπως η επιλογή και η προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού,
η τήρηση αποθήκης αναλωσίμων, ο τρόπος λειτουργίας, ο έλεγχος και η συντήρηση των
μηχανημάτων, η προετοιμασία της Κ/Ε για την παροχή κλινικού ή εργαστηριακού έργου,
η συμπλήρωση δελτίων και η τήρηση αρχείων περιστατικών κ.λπ. Τα παραπάνω
παραδείγματα είναι ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά ή δεσμευτικά. Η επακριβής
ενασχόληση και τα καθήκοντα των μετεκπαιδευόμενων, στα πλαίσια της συμμετοχής τους
στη λειτουργία κάθε Κ/Ε, καθορίζονται από το Δ/ντή κάθε Κ/Ε και είναι δυνατό να
διαφέρουν ευρέως μεταξύ των διαφόρων Κ/Ε, προσαρμοζόμενα ανάλογα με τις ανάγκες
τους.
Γ.8. Χειρισμός και διεκπεραίωση κλινικών περιστατικών ή εργαστηριακών
πράξεων
Στους μετεκπαιδευόμενους ανατίθεται ο χειρισμός και η διεκπεραίωση κλινικών
περιστατικών ή εργαστηριακών πράξεων κατά τις εργασίες της Κ/Ε όπου ανήκουν. Κατά
τους πρώτους δύο μήνες της ΚΕΜ, τα παραπάνω γίνονται υπό την επίβλεψη άλλου
κτηνιάτρου της Κ/Ε, ο οποίος και είναι τελικώς υπεύθυνος για την έκβασή τους. Στη
συνέχεια, ο κάθε μετεκπαιδευόμενος μπορεί, εφόσον του ανατεθεί εγγράφως από το
Δ/ντή της Κ/Ε, να χειρίζεται αυτοτελώς, εν μέρει ή στο σύνολό τους, τα κλινικά
περιστατικά ή τις εργαστηριακές πράξεις που του ανατίθενται. Η ανάθεση, για την οποία
απαιτείται οπωσδήποτε η σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή της Κ/Ε, γίνεται μετά από εισήγηση
του μέλους ΔΕΠ, το οποίο παρακολουθεί την πορεία του μετεκπαιδευόμενου και μετά
από εφαρμογή διαδικασίας ίδιας με εκείνη της επιλογής των υποψηφίων (εδάφιο Β.3).
Σε περίπτωση που τηρούνται δελτία κλινικών περιστατικών ή εργαστηριακών
πράξεων στην Κ/Ε, το όνομα του μετεκπαιδευόμενου αναγράφεται στα δελτία των
περιστατικών ή των πράξεων εκείνων στο χειρισμό και στη διεκπεραίωση των οποίων
συμμετείχε. Το αυτό γίνεται, εφόσον είναι δυνατό, και σε περίπτωση που στην Κ/Ε
τηρούνται αρχεία κλινικών περιστατικών ή εργαστηριακών πράξεων.
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Γ.9. Συμμετοχή σε εφημερίες
Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται και υποχρεούνται να συμμετέχουν στις
εφημερίες της Κ/Ε όπου ανήκουν, εντασσόμενοι στο υπάρχον σχετικό πρόγραμμα, το
οποίο συντάσσεται με ευθύνη του Δ/ντή της Κ/Ε ή άλλου, ορισθέντος για το σκοπό αυτό,
μέλους του προσωπικού της. Η εθελοντική συμμετοχή μετεκπαιδευόμενου σε εφημερίες
άλλες, πέραν των καθοριζόμενων από το σχετικό πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται, καθότι ή εξ’
αυτών κόπωση μπορεί να οδηγήσει σε κλινικά ή εργαστηριακά σφάλματα ή ατυχήματα. Η
συμμετοχή σε εφημερία σε μη εργάσιμη ημέρα δε συνιστά αναπλήρωση άδειας απουσίας.
Γ.10. Συμμετοχή σε φροντιστηριακές ασκήσεις
Είναι δυνατό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από μία Κ/Ε, οι μετεκπαιδευόμενοί της να
συμμετέχουν σε φροντιστηριακές ασκήσεις τις οποίες διοργανώνει η Κ/Ε. Οι
φροντιστηριακές αυτές ασκήσεις μπορεί να είναι ίδιες με αυτές στις οποίες τυχόν
ασκούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές, διαφορετικές από αυτές των προπτυχιακών φοιτητών
ή συνδυασμός των παραπάνω.
Γ.11. Παρακολούθηση διαλέξεων
Είναι δυνατό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από μία Κ/Ε, οι μετεκπαιδευόμενοί της να
παρακολουθούν διαλέξεις τις οποίες διοργανώνει η Κ/Ε. Επιπλέον, μπορούν, εφόσον
επιθυμούν, να παρακολουθούν από κοινού με τους προπτυχιακούς φοιτητές τις διαλέξεις
των προπτυχιακών μαθημάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό αντικείμενο της Κ/Ε
όπου ανήκουν, εφόσον δεν παρακωλύεται το λοιπό έργο τους.
Γ.12. Παρακολούθηση επιστημονικών συναντήσεων
Η παρακολούθηση από τους μετεκπαιδευόμενους επιστημονικών συναντήσεων,
που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με ή χωρίς πραγματοποίηση
επιστημονικής παρουσίασης, είναι συνιστώμενη αλλά όχι υποχρεωτική. Ο κάθε
μετεκπαιδευόμενος δικαιούται, για την προετοιμασία τυχόν παρουσίασής του και τη
συμμετοχή του, συνεχόμενη άδεια μέχρι πέντε ημερών. Τα έξοδα προετοιμασίας και
συμμετοχής του στην επιστημονική συνάντηση βαρύνουν τον ίδιο.
Γ.13. Συγγραφή επιστημονικών άρθρων
Οι μετεκπαιδευόμενοι, πάντοτε σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ της Κ/Ε όπου
ανήκουν, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και υπό τον όρο ότι δε διαταράσσεται η
μετεκπαίδευσή τους, να ασχοληθούν με τη συγγραφή βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων και
πρωτότυπων ερευνητικών ή κλινικών άρθρων με θέματα από το ευρύτερο γνωστικό
επιστημονικό πεδίο μετεκπαίδευσής τους.
Γ.14. Εκπαίδευση φοιτητών
Οι μετεκπαιδευόμενοι με κανένα τρόπο δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν
μέλη του διδακτικού προσωπικού ή ότι μπορούν να υποκαθιστούν στο διδακτικό έργο
τους τα μέλη ΔΕΠ της Κ/Ε όπου ανήκουν. Ωστόσο, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών από
την έναρξη της ΚΕΜ, μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των φοιτητών
παρέχοντας μόνο επικουρικό εκπαιδευτικό έργο.
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Γ.15. Εργασία των μετεκπαιδευόμενων - Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια της ΚΕΜ, οι μετεκπαιδευόμενοι μπορούν να εργάζονται στον
ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, αρκεί αυτό να μην παρεμποδίζει την όλη διαδικασία
μετεκπαίδευσής τους και να μην έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο εδάφιο Γ.6.
Επίσης, υπό τον όρο ότι δεν παρεμποδίζεται η όλη διαδικασία μετεκπαίδευσής τους,
μπορούν να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα ή άλλες ερευνητικές
δραστηριότητες της Κ/Ε όπου ανήκουν.
Γ.16. Χρήση βιβλιοθήκης και νησίδας ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οι μετεκπαιδευόμενοι, παράλληλα με την ενασχόλησή τους με την κλινική ή
εργαστηριακή πράξη, πρέπει να εκπαιδεύονται στην αναζήτηση, στην αξιολόγηση και
στην εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και να ενημερώνονται για τις
εξελίξεις στο αντικείμενο μετεκπαίδευσής τους, παρακολουθώντας τη σύγχρονη
βιβλιογραφία. Για το σκοπό αυτό, κάθε μετεκπαιδευόμενος δικαιούται να δανείζεται από
τη βιβλιοθήκη του Τμήματος μέχρι πέντε ταυτόχρονα συγγράμματα, σχετικά με το
αντικείμενο μετεκπαίδευσής του, για συνεχόμενο διάστημα μέχρι πέντε ημερών.
Επιπλέον, δικαιούται να έχει πρόσβαση αφενός στη συλλογή συγγραμμάτων και
περιοδικών της Κ/Ε όπου ανήκει καθώς και της βιβλιοθήκης του Τμήματος και αφετέρου
στη νησίδα των υπολογιστών του Τμήματος, πάντοτε σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες
κανονισμούς λειτουργίας αυτών.
Γ.17. Διαδικασία παραπόνων από τους μετεκπαιδευόμενους
Εάν κάποιος μετεκπαιδευόμενος έχει οποιοδήποτε παράπονο, το οποίο αφορά την
ΚΕΜ, κατ’ αρχήν πρέπει να απευθυνθεί προφορικώς στο Δ/ντή της Κ/Ε όπου
μετεκπαιδεύεται, ο οποίος οφείλει να επιχειρήσει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο
πρόβλημα. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας αντιμετώπισης του προβλήματος, μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα, από μέρους του Δ/ντή, ο μετεκπαιδευόμενος απευθύνεται
και πάλι στο Δ/ντή, αλλά αυτή τη φορά εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή ο Δ/ντής
συγκαλεί τα μελη ΔΕΠ της Κ/Ε σε συνεδρίαση κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση περί
του αν θα δοθεί ή όχι έγγραφη απάντηση στον μετεκπαιδευόμενο και καθορίζεται το
περιεχόμενό της. Αν σε διάστημα 15 ημερών από την έγγραφη υποβολή παραπόνων δεν
έχει δοθεί απάντηση ή αν αυτή δεν ικανοποιεί τον μετεκπαιδευόμενο, αυτός μπορεί πλέον
να απευθυνθεί εγγράφως στη ΓΣ.
Γ.18. Ολοκλήρωση της ΚΕΜ και υποβολή τελικής έκθεσης
Εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της ΚΕΜ, το μέλος ΔΕΠ, το οποίο
παρακολουθούσε την πορεία του μετεκπαιδευόμενου, συντάσσει σύντομη γραπτή έκθεση
σχετική με την όλη πορεία αυτού κατά τη διάρκεια της ΚΕΜ, στην οποία χαρακτηρίζει
και την επίδοση του μετεκπαιδευόμενου ως «άριστη», «καλή», «μέτρια» ή «κακή». Ωστόσο,
ο οριστικός χαρακτηρισμός της επίδοσης του μετεκπαιδευόμενου, γίνεται σε συνεδρίαση
όλων των μελών ΔΕΠ της Κ/Ε, τα οποία παραθέτουν και την προσωπική τους άποψη για
αυτόν. Η έκθεση και το πρακτικό της συνεδρίασης των μελών ΔΕΠ της Κ/Ε, δια του
Δ/ντή της Κ/Ε, διαβιβάζονται στη ΓΣ για επικύρωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
ΚΕΜ στην επόμενη συνεδρίασή της.
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Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στους μετεκπαιδευθέντες, μετά την επικύρωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του
προγράμματος ΚΕΜ, απονέμεται πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται:
i. η διάρκεια της ΚΕΜ,
ii. η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της,
iii. το γνωστικό πεδίο της ΚΕΜ,
iv. η Κλινική ή το Εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ΚΕΜ και
v. ο χαρακτηρισμός της επίδοσης του μετεκπαιδευόμενου.
Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΓΣ, το Δ/ντή της Κ/Ε και το
γραμματέα του Τμήματος.
Πέραν του ανωτέρω πιστοποιητικού, ο Δ/ντής της Κ/Ε μπορεί να χορηγεί, μετά
από αίτηση των μετεκπαιδευθέντων, βεβαίωση στην οποία αναφέρονται λεπτομέρειες
σχετικά με τη μετεκπαίδευση και την ενασχόλησή τους γενικότερα κατά τη διάρκεια
αυτής καθώς και σχόλια περί των ικανοτήτων και του χαρακτήρα τους. Το γνήσιο της
υπογραφής του Δ/ντή της Κ/Ε επικυρώνεται από το γραμματέα του Τμήματος.
Μετεκπαιδευόμενοι, οι οποίοι, εξαιτίας διαγραφής τους, δε συμπλήρωσαν
τουλάχιστον έξι μήνες ΚΕΜ, δε δικαιούνται πιστοποιητικό, δικαιούνται όμως βεβαίωση,
ανάλογη με την παραπάνω, από το Δ/ντή της Κ/Ε.
H παρακολούθηση προγράμματος ΚΕΜ στο Τμήμα Κτηνιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται τη δυνατότητα χορήγησης
άδειας άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ε.1. Διαθεσιμότητα του παρόντος κανονισμού
Αμέσως μετά την έγκρισή του, αντίγραφο του παρόντος κανονισμού διανέμεται με
ευθύνη της γραμματείας σε όλα τα μέλη της ΓΣ του Τμήματος. Επίσης, αντίγραφο του
κανονισμού υπάρχει στη γραμματεία του Τμήματος και είναι πάντοτε διαθέσιμο σε όλους
τους ενδιαφερόμενους για ΚΕΜ.
Ε.2. Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού
Ο κανονισμός αυτός τροποποιείται από τη ΓΣ του Τμήματος, μετά από
επεξεργασία των σχετικών προτάσεων τροποποίησης, η οποία ανατίθεται σε ειδικά για το
σκοπό αυτό οριζόμενη επιτροπή. Για να εισαχθεί προς επεξεργασία και συζήτηση, η
πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος κανονισμού πρέπει να
υπογράφεται από το ένα τρίτο των μελών της ΓΣ ή από το ένα τρίτο των μελών ΔΕΠ των
Κ/Ε όπου πραγματοποιούνται ΚΕΜ κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η απόφαση
τροποποίησης λαμβάνεται με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της ΓΣ.

ΣΤ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο παρών κανονισμός ισχύει από την επομένη της έγκρισής του από τη ΓΣ.
Προγράμματα ΚΕΜ, τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη κατά την έγκριση του παρόντος,
συνεχίζονται κανονικά, εναρμονίζονται όμως αυτομάτως με τις διατάξεις του όσον αφορά
το από τούδε και μέχρι περάτωσής τους στάδιο.
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Προγράμματα ΚΕΜ, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί προ της έγκρισης του παρόντος,
επικυρώνονται από τη ΓΣ μετά από έγγραφη εισήγηση και με ευθύνη των Δ/ντών των
αντίστοιχων Κ/Ε και οι μετεκπαιδευθέντες απολαμβάνουν όλα τα προνόμια του
κεφαλαίου Δ του παρόντος κανονισμού.
Εντός διμήνου από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, με ευθύνη του Προέδρου
της ΓΣ του Τμήματος, πραγματοποιείται αναδρομικά και η απαιτούμενη τυπική
διαδικασία επιλογής και εγγραφής των ήδη μετεκπαιδευόμενων καθώς και ορισμού
υπεύθυνων για την παρακολούθηση της πορείας τους μελών ΔΕΠ.
Επιπλέον, εντός ενός μηνός από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, οι Δ/ντές
των Κ/Ε, στις οποίες έχει γίνει υπέρβαση του επιτρεπτού αριθμού μετεκπαιδευόμενων,
υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο της ΓΣ αιτιολογημένη αίτηση συνέχισης όλων των ΚΕΜ
προκειμένου αυτή να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΓΣ ή εφαρμόζουν
αναδρομικά διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, προκειμένου να επιτευχθεί ο
επιτρεπτός αριθμός μετεκπαιδευόμενων. Στην περίπτωση αυτή, μετεκπαιδευόμενοι που
δεν κατατάσσονται στους επικρατέστερους και δεν επιλέγονται, υφίστανται αναστολή της
ΚΕΜ, την οποία συνεχίζουν, εφόσον επιθυμούν, αμέσως μόλις κενωθεί θέση και,
οπωσδήποτε, προτασσόμενοι τυχόν άλλων υποψηφίων.
Μετεκπαιδευόμενοι, οι οποίοι είναι παράλληλα υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα
Κτηνιατρικής του Π.Θ., υποχρεούνται, εντός ενός μηνός από την έναρξη εφαρμογής του
παρόντος, να επιλέξουν ποια από τις δύο ιδιότητες θα διατηρήσουν.
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