
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νανοεπιστήμες 
και Νανο-τεχνολογίες» μεταξύ των Τμημάτων Φυσι-
κής, Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονες 
Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική 
Διάσταση» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής και 
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Νο-
μικής της Νομικής Σχολής και Θεολογίας της Θε-
ολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 16759 (1)
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νανοεπιστή-

μες και Νανο-τεχνολογίες» μεταξύ των Τμημάτων 

Φυσικής, Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 

και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2959/16 και 17-5-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32, 43 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση αριθμό 216772/Ζ1/8-12-2017 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/712-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιω-
σιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄ 114), και γ) 
227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018» 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. 206641/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3516/τ.Β΄/
29-12-2014) υπουργική απόφαση που αφορά την αντι-
κατάσταση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 20200/Β7/
21-4-2003 (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12-5-2003) για την έγκριση 
ίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Νανοεπιστήμες και Να-
νοτεχνολογίες».

6. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων:
α. Του Τμήματος φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδριάσεις με αριθμό 9/26-2-2018 και 14/16-4-2018).

β. Του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνε-
δριάσεις με αριθμό 654/29-1-2018 και 660/13-4-2018)
και

γ. Του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 25/19-12-2017 και 44/
24-04-2018).

7. Τη θετική εισήγηση αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

8. Την προηγούμενη απόφαση της (συνεδρίασην αριθ-
μό 2958/12 και 13-4-2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων: φυσικής, Χημείας της Σχολής Θετικών Επι-
στημών και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη συν-
διοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Νανοεπιστήμεςκαι 
Νανοτεχνολογίες».

10. Την αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμού της 
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

11. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 15.000,00€ ανά έτος στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ 
(ΚΑΕ 0149) και ποσού 15.000,00€ ανά έτος στον προϋπο-
λογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-
250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων φυσι-
κής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ οργανώνουν και λειτουργούν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο και αναμορ-
φωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες 
(Ν & Ν)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Το Τμήμα φυσικής είναι το επισπεύδον Τμήμα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός 

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η λειτουργία 
ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με 
έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση στο τομέα 
των Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογιών στα γνωστι-
κά αντικείμενα:

1. Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Οργανικών Ηλε-
κτρονικών

2. Nanoengineering, Νανοϋλικά και Νανοσωματίδια
3. Νανοϊατρική και Νανοβιοτεχνολογία
και στη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, αξιοποι-

ώντας την εκτεταμένη υποδομή και τεχνογνωσία των 
Τμημάτων φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. για 
την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης 
και η ανάπτυξη της έρευνας στις Νανοεπιστήμες και Να-
νοτεχνο-λογίες. Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει στην 
προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, τόσο 
στην ευρύτερη περιοχή της φυσικής, Χημείας, Βιολο-

γίας, και των Πολυτεχνικών και Ιατρικών Σχολών, όσο 
και σε επί μέρους κλάδους αυτών αλλά και σε κλάδους 
που βρίσκονται στα όριά τους, με στόχο την ανάδειξη 
επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, 
ερευνητική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας. Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει επίσης στη δημιουργία με-
ταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου, οι οποίες θα 
συγκρατούν ένα μεγάλο μέρος άριστου επιστημονικού 
δυναμικού, που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοι-
χες σπουδές. Επιπροσθέτως, και σε συνδυασμό με τους 
παραπάνω στόχους, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών φιλοδοξεί, σε μακροπρόθεσμη βάση, να κα-
ταστεί πόλος έλξης επιστημόνων από την ευρύτερη γε-
ωγραφική περιοχή, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών 
σπουδών και διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας 
στα προαναφερθέντα Τμήματα του Α.Π.Θ..

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνο-
λογίες». Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και δεν 
υπάρχουν επιμέρους ειδικεύσεις.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές 
φοιτητές/ήτριες:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής από τμήματα ή σχολές σχετικές με το 
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. "Ν&Ν" (πτυχιούχοι Τμημάτων 
φυσικής, Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Μαθηματικών, Πλη-
ροφορικής, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και άλλων 
Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών 
Σχολών και Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων συναφών 
και ομοταγών Τμημάτων) όπως αυτά(ες) εξειδικεύονται 
αναλυτικότερα στην ετήσια πρόσκληση για την εισαγωγή 
μεταπτυχιακών φοιτητών/ητριών στο Δ.Π.Μ.Σ. "Ν&Ν".

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πρόγραμμα σπουδών συ-
ναφές ή μερικώς συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ. "Ν&Ν".

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

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας 
κατ΄έτος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογή (Υ/Ε) Μαθήματα (4 από τα 5)

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία

1 Επιστήμη της Συμπυκνωμένης Ύλης και των Υλικών Υ/Ε 4 7,5

2 Επιστήμη των Υμενίων και Επιφανειών S Τεχνικές Ατομικών 
Διαστάσεων Υ/Ε 4 7,5

3 Μοριακή Βιολογία και Γενετική Μηχανική Υ/Ε 4 7,5

4 Βιοχημεία και Βιοφυσική Υ/Ε 4 7,5

5 Μηχανική των Υλικών και Μικρό-Νανοδομών Υ/Ε 4 7,5

Σύνολο ECTS 30

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογή (Υ/Ε) Μαθήματα (4 από τα 6)

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECΤS

Θεωρία

1 Τεχνικές Μίκρο και Νανοδιεργασιών Υ/Ε 4 7,5

2 Νανομηχανική Υ/Ε 4 7,5

3 Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά Υ/Ε 4 7,5

4 Οπτικές Τεχνικές και Κρυσταλλοδομή Υλικών Υ/Ε 4 7,5

5 Μοντέλα και θεωρίες Μοριακών και Ατομικών Διεργασιών Υ/Ε 4 7,5

6 Τεχνολογία-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα Υ/Ε 4 7,5

Σύνολο ECTS 30

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογή (Υ/Ε) Μαθήματα (3 από τα 4)

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ECTSΘεω-
ρία

Εργαστη-
ριακή 

άσκηση

1 Βιοηλεκτρονική και Βιοπληροφορική Υ/Ε 2 2 7,5

2 Τεχνικές Μέτρησης-Ανάλυσης και Ελέγχου Υ/Ε 1 3 7,5

3 Νανοσύνθεση και Νανοδιεργασίες Υ/Ε 3 1 7,5

4 Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Επιφανειακής Κατεργασίας Υ/Ε 4 - 7,5

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ - - 7,5

Σύνολο ECTS 30

4ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 30

Σύνολα 30

Επιπλέον, υπάρχουν μαθήματα επιλογής υπό μορφή σεμιναρίων τα οποία προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα: 
ένα (1) στο 1ο Εξάμηνο, ένα (1) στο 2ο Εξάμηνο και τέσσερα (4) στο 3ο Εξάμηνο, και μπορούν να τα παρακολουθήσουν 
οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. Για τα μαθήματα αυτά δεν προβλέπονται εξετάσεις και δεν προσμετρώνται ECTS.
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1ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 Πολυμερή και Μεμβράνες Ε

2ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 Lasers-Μικρομηχανική και Αισθητήρες Ε

3ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 Έκφραση Γονιδίων-Μικροβιακή Βιοτεχνολογία Ε

2 Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις και Κβαντικοί Υπολογιστές Ε

3 Υπολογιστικές και Αριθμητικές Τεχνικές στη Νανοκλίμακα Ε

4 Διαχείριση της Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητα Ε

Η γλώσσα διδασκαλίας στο ΔΠΜΣ είναι η ελληνική ή, 
εφόσον υπάρχει αλλοδαπός επισκέπτης καθηγητής, η 
αγγλική. Σημειώσεις και βιβλιογραφία μπορούν να δί-
νονται στην αγγλική γλώσσα.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας (ΜΔΕ) μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα. Εφόσον το κείμενο της ΜΔΕ συνταχθεί στην αγ-
γλική γλώσσα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο 
εκτενής περίληψη στα Ελληνικά που να περιγράφει τη 
μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ 
ανώτατο όριο στους 25 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
ήτριες ετησίως. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί 
στην περίπτωση ισοβαθμίας με βάση τον αλγόριθμο επι-
λογής όπως ορίζεται στον οικείο κανονισμό.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση 2959/16 και 
17-05-2018).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ των Τμημάτων φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη 

ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από 
την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017(Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα Τμήματα φυσικής, Χημείας και Ιατρικής παρέχουν 
τους χώρους (αίθουσες και εργαστήρια) στους οποί-
ους διεξάγονται οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες του 
Δ.Π.Μ.Σ. "Ν&Ν". Οι Τομείς των Τμημάτων, οι οποίοι δι-
αθέτουν διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. "Ν&Ν", οφείλουν να 
συνηγορούν στην διάθεση χώρων για την διεξαγωγή 
μαθημάτων, παρουσιάσεων ή εργαστηρίων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., 
το οποίο είναι το ίδιο για όλα τα οικονομικά έτη 2018-
2022, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται 
στο ποσό των 50.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ (ΣΕ €)

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ (ΚΑΕ 0149) 15.000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 15.000,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 300,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 5.000,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 500,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 14.000,00 €

7. Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 50.000,00 €
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Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (ΣΕ €)

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 14.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 17.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 7.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

6. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.000,00 €

7. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 8.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 50.000,00 €

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται από: 
α) τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ., β) τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χο-
ρηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα, δ) πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, ε) πόρους από προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανι-
σμών, στ) μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ., και ζ) κάθε άλλη 
νόμιμη αιτία.

Δε προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του 
ΔΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ΄ εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο 
Δ.Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του ν.  4485/2017, 
καθώς και φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις 
σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγού-
μενης απόφασης [Υπουργική απόφαση αριθμ. 206641/
Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3516/τ.Β΄/29-12-2014)] καθώς και 
τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 
διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 30898 (2)
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονες 

Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθι-

κή Διάσταση» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής και 

Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Νο-

μικής της Νομικής Σχολής και Θεολογίας της Θε-

ολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12και13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 
43 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιω-
σιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄ 114), και γ) 
227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-
2018 «Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 
«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018» (Α΄38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 91121/Β7/29-9-2009 
(ΦΕΚ 2201/2-10-2009 τ.Β΄) ίδρυσης του ΔΠΜΣ με τίτλο: 
«Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιο-
ηθική Διάσταση», που αντικαταστάθηκε από την υπουρ-
γική απόφαση αριθμ. 206648/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3516/
τ.Β΄/29-12-2014).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου (συνεδρίαση αριθμό 25/19-12-2017)

7. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής (συνεδρίαση αριθμ. 368/28-2-2018) του Τμή-
ματος Νομικής (συνεδρίαση αριθμ. 104/20-3-2018) και του 
Τμήματος Θεολογίας (συνεδρίαση αριθμ. 12/22-2-2018)
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής και Οδοντιατρικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Νομικής της 
Νομικής Σχολής και του Τμήματος Θεολογίας της Θεο-
λογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για τη 
συνδιοργάνωση του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές 
πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση».

9. Τη θετική εισήγηση αριθμ. 20160/12-4-2018 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

10. Την αριθμ. 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

11. Την αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/24-2-2015) 
απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της αριθμ. 
17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), περί του ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδι-
οτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμού της 
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Νομικής 
της Νομικής Σχολής και Θεολογίας της Θεολογικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) με τίτλο: «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή 
ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σε 
συνεργασία με τα Τμήματα Οδοντιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, Νομικής της Νομικής Σχολής και Θεο-
λογίας της Θεολογικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν 

από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το επανιδρυμένο 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή 
ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Ως επισπεύδον Τμήμα ορίζεται το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη και η έρευνα των 
ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και νομικών ζητημάτων 
που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ιατρική και 
βιοϊατρική έρευνα και πράξη, τις εφαρμογές της βιοτε-
χνολογίας καθώς και την πολιτική της υγείας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα 
παραπάνω πεδία. Ειδικότερα το Πρόγραμμα αποσκοπεί: 
α) στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδίκευσης γνώσης 
για τις διαστάσεις των επί μέρους προβληματικών που 
συνδέονται με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήμα-
τος, τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρ-
μογές, με στόχο την παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σ΄ 
αυτούς τους τομείς, β) στην εξειδίκευση ιατρών, βιολό-
γων-βιοτεχνολόγων, νομικών, θεολόγων, κοινωνιολόγων, 
πολιτικών επιστημόνων με σχετικές προς το αντικείμενο 
δεξιότητες και εμπειρίες για να μπορούν να προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας επαγγελματικό ερευνητικό και εν γένει 
επιστημονικό έργο, καθώς και να αποτελέσουν στελέχη 
σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ 
γ) στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. 
Καθοδηγητική φιλοσοφία του ΔΠΜΣ είναι αφενός να 
εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά 
θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές 
που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευ-
ση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, 
και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και 
δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνία και 
δεοντολογικά υπεύθυνη επιστημονική επαγγελματική 
και ερευνητική δραστηριότητα. Υποχρέωση όλων των 
συντελεστών λειτουργίας του ΔΠΜΣ είναι η διασφάλιση 
της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής 
του προγράμματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 
έρευνας και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προ-
γράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιϊκή 
ρύθμιση και βιοηθική διάσταση».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νομικής και Θεολογίας των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και άλλων συναφών 
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Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδα-
πής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλ-
λων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή άλλων 
Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτη-
τές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυ-
χιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών 
και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο 
ΔΠΜΣ.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 μπορούν να εγ-
γραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, αρκεί 
να υπηρετεί σε ένα από τα οικεία Τμήματα του Ιδρύματος 
όπου οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΔΜΣ ο μεταπτυχιακός/κή φοιτη-
τής/τήτρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
με επιτυχία σε εννέα (9) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθή-
ματα (σύνολο ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS), 
δηλαδή τρία μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο [τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες (ECTS)], τρία στο Β΄ εξάμηνο [τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)] και τρία μαθήματα στο Γ΄ 
εξάμηνο [τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)], και να 
συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά 
το Δ΄ εξάμηνο, το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του 
τρίτου εξαμήνου με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης 
των υποχρεώσεων σε εννέα (9) μαθήματα. Η μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο του ΔΠΜΣ είναι 
εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο (2) 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε δέκα 
(10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η παρακολούθηση των 
μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Ο φοι-
τητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά και σε τρία (3) επιλεγό-
μενα μαθήματα. Τα μαθήματα κατανέμονται στα τρία 
διδακτικά εξάμηνα ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ώρες διδασκαλίας/ 
εβδομάδα ECTS

1. Διεπιστημονική προσέγγιση του ιατρικού λειτουργήματος, της βιοϊατρικής 
έρευνας και των βιοτεχνολογικών εφαρμογών 2 10 ECTS

2. Δεοντολογικοί και νομικοί κανόνες άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος 2 10 ECTS

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(επιλέγεται 1 από τα 

2 μαθήματα επιλογής 
του Α΄εξαμήνου)

1. Κοινωνική ηθική, βιοϊατρική και βιοτεχνολογία 2 10 ECTS

2. Επικοινωνιακές δεξιότητες και ψυχολογικές διαστάσεις της ιατρικής πράξης 2 10 ECTS

Σύνολο Α΄ εξαμήνου 78 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

1. Ιατρική αμέλεια σε διεπιστημονική προσέγγιση 2 10 ECTS

2. Ηθικά, κοινωνικά, ιατρικά και νομικά προβλήματα της αρχής και του 
τέλους της ανθρώπινης ζωής 2 10 ECTS

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1 από τα 2 μαθήματα επιλογής του Β΄εξαμήνου)

1. Κοινωνικο-Πολιτιστικός πλουραλισμός, ιατρική φροντίδα και ζητήματα 
βιοηθικής 2 10 ECTS

2. Μεταμοσχεύσεις 2 10 ECTS

Σύνολο Β΄εξαμήνου 78 30 ECTS
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Γ΄ Εξάμηνο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Μαθήματα Ώρες διδασκαλίας/
εβδομάδα ECTS

1. Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Γενετική του Ανθρώπου, ειδικά 
θέματα βιοηθικής 2 10 ECTS

2. Βιοϊατρική έρευνα και εφαρμογές 2 10 ECTS

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1 από τα 2 μαθήματα επιλογής του Γ΄ εξαμήνου)

1. Αντιμετώπιση του Πόνου και χρονίως πασχόντων 2 10 ECTS

2. Ιστοτεχνολογία-Προηγμένες κυτταρικές θεραπείες: Βιοηθική και Νομική Διάσταση 2 10 ECTS

Σύνολο Γ΄εξαμήνου 78 30 ECTS

Δ΄Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30 ECTS

Σύνολο ECTS 120

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτερο όριο σε είκοσι πέντε (25) με δυνατότητα
τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μετα-

πτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίασην αριθμ. 2958/12 και 13-4-2018) και 
αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, άλλων Τμημάτων του 
ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων (ομότιμοι και αφυπερετήσαντα μέλη ΔΕΠ) και 
επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες και τα εργαστήρια και η κλινική των Νευρολο-
γικών Κλινικών του ΑΠΘ (στεγάζονται στο κτήριο Νευροεπιστημών ΑΧΕΠΑ) και του ΔΠΘ. Επίσης θα αξιοποιηθεί η 
πλατφόρμα e-class.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό κόστος του προγράμματος, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 18.750,00 € 
για το έτος 2018 και 37.500,00 ανά έτος και για τέσσερα συνεχή έτη και αναλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
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Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Τέλη φοίτησης 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 360.000,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 360,000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13.500,00

Δαπάνες αναλωσίμων 8.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 76.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρθρου 36 

του ν. 4485/2017
5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης 10.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 94.500,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συ-
νεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9.000,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 12.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 108.000,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 40.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 360.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.500,00 € και για 
τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης [ένας κύκλος σπουδών].

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν 
τις σπουδές τους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. 206648/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3516/τ.Β/29-12-2014) και 
τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (114 Α΄), διατάξεις.

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02036342708180012*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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