
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 1635/28.04.2021 (Β’ 2000) από-
φασης της 13ης/28.04.2021/8 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου περί πιστωτικών υπολοίπων Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν βά-
σει του ν. 4485/2017 και των οποίων η λειτουργία 
ξεκίνησε μετά την 01.09.2018.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιονεφρομεταβολικά 
Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρι-
κής με την Ιατρική Ακριβείας» του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη 
Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3117 (1)
Τροποποίηση της 1635/28.04.2021 (Β’ 2000) από-

φασης της 13ης/28.04.2021/8 συνεδρίασης της 

Συγκλήτου περί πιστωτικών υπολοίπων Προ-

γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν 

βάσει του ν. 4485/2017 και των οποίων η λειτουρ-

γία ξεκίνησε μετά την 01.09.2018.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. της περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 

(Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσε-
ως και λοιπές διατάξεις»,

β. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, στοιχ. 

(ιη’), 30 παρ. 2, 31 παρ. 2, 32 παρ. 1, 37, 85 παρ. 2 και 88 
περ. (α),

2. την υπ’ αρ. 28/3.1.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-Μ3Β) 
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 3.1.2022,

3. την υπ’ αρ. 1635/28.04.2021 (Β’  2000) απόφαση 
της 13ης/28.04.2021/8 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τα 
Πιστωτικά Υπόλοιπα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
λειτουργούν βάσει του ν. 4485/2017 και των οποίων η 
λειτουργία ξεκίνησε μετά την 01.09.2018,

4. την από 07.06.2022 εισήγηση του Αντιπρύτανη 
Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης για αντικατάσταση της 
παρ. Β της ως άνω απόφασης Συγκλήτου, η οποία δια-
βιβάστηκε με το υπ’ αρ. 3032/07.06.2022 έγγραφο της 
Προϊσταμένης της Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης/Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας/
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της παρ.  Β της υπ’ αρ. 1635/
28.04.2021 (Β’ 2000) απόφασης της 13ης/28.04.2021/8 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών σχετικά με τα Πιστωτικά Υπόλοιπα 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν βάσει 
του ν. 4485/2017 και των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε 
μετά την 01.09.2018, ως εξής:

Β.: «Τα έργα των νέων σειρών των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των οποίων η λειτουργία ξεκίνη-
σε μετά την 01.09.2018 δύναται να έχουν έναρξη έως και 
6 μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών 
τους και διάρκεια έως 15 μήνες μετά τη λήξη του προ-
γράμματος σπουδών στους οποίους περιλαμβάνεται και 
ο χρόνος (3 μήνες) που απαιτείται για τη διενέργεια του 
οικονομικού απολογισμού τους».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ. 77072  (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιονεφρομετα-

βολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμέ-

νης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας» του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης (Α.Π.Θ.) .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α’  314),

2. τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» [(Α’ 134), διόρθωση σφάλματος 
(Α΄140/2013)], τις διατάξεις του π.δ. 74/2017  «Μετονο-
μασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης»(Α’ 106),

3. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 
31 έως 37, 43 έως 45 και 85,

4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

5. τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

6. τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387),

7. το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ),

8. τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχια-
κών 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)»,γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ. 
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”»,

9. την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 [(Υ.Ο.Δ.Δ. 
432), διόρθωση σφάλματος (Υ.Ο.Δ.Δ. 809/2019)] δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022,

10. την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8- 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με αριθμό περί παράτασης της θητεί-
ας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως 
τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι 
έως 31-8-2023,

11. τις υπ’ αρ. πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: α) 2261/7-9-2021, ανακοι-
νοποιημένη στην ορθή με υπ’ αρ. 2705/8-9-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και β) 
22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/
26-1-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,

12. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (συνεδρίαση με αριθμό 12/30-11-2021) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρδιονεφρομεταβολικά 
Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με 
την Ιατρική Ακριβείας»,

13. τη θετική εισήγηση με αριθμό 56527/21-3-2022 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
31/15-3-2022),

14. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: 
Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική 
Ακριβείας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώ-
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της 
Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας» (στην 
αγγλική «Cardionephrometabolic Diseases: link between 
Evidence-Based Medicine and Precision Medicine»), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός 

Γνωστικό αντικείμενο 
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: Η 
Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική 
Ακριβείας» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις θεμελιώδεις 
παθοφυσιολογικές συνδέσεις ανάμεσα στον σακχαρώδη 
διαβήτη, την παχυσαρκία, τη χρόνια φλεγμονή, τα καρ-
διαγγειακά και τα νεφρικά νοσήματα και την εισαγωγή 
και την εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων στις 
αρχές της ιατρικής ακρίβειας και στον αντίκτυπο που 
έχει η ατομική μεταβλητότητα στην κλινική πράξη, με 
έμφαση τις καρδιονεφρομεταβολικές παθήσεις, ώστε 
οι απόφοιτοι/-ες του προγράμματος να είναι ικανοί/-ες 
μελλοντικά να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν τις 
γνώσεις αυτές σε προηγμένες θεραπείες και διαγνωστικά 
εργαλεία.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Καρδιονεφρομετα-

βολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρι-
κής με την Ιατρική Ακριβείας» αποσκοπεί αφενός στην 
ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής προσέγγισης και 
συνδυαστικής αντιμετώπισης των ασθενών με συνυπάρ-
χοντα - περισσότερα του ενός- καρδιονεφρομεταβολικά 
νοσήματα και στην κατανόηση από μέρους των συμμε-
τεχόντων/-ουσών των παθοφυσιολογικών σχέσεων που 
συνδέουν τις μεταβολικές, νεφρικές και καρδιαγγειακές 
παθήσεις και αφετέρου στην ανάπτυξη από πλευράς 
τους της ικανότητας να συνδυάζουν τις νεότερες οδη-
γίες αντιμετώπισης και πρόληψης των συννοσηροτήτων 
αυτών και να εφαρμόζουν εξατομικευμένες στρατηγικές 
θεραπείας και πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη την δια-
φορετικότητα του κάθε ατόμου, όσον αφορά στα γονί-
δια, στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής του.

Η διασύνδεση των καρδιονεφρομεταβολικών παθή-
σεων εκφραζόταν μέχρι στιγμής από την ενσωμάτωση 
στην φροντίδα των ασθενών των μη φαρμακολογικών 
παρεμβάσεων της δίαιτας και της άσκησης. Πρόσφατα, 
η διασύνδεση αυτή έχει αρχίσει να εκφράζεται και από 
φαρμακολογικούς παράγοντες, καθώς οι νεότερες κατη-
γορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων (GLP-1RA και SGLT-2i) 
εμφανίζουν καρδιοπροστατευτικές ή/και νεφροπροστα-
τευτικές ιδιότητες, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δοκιμάζο-
νται για αυτές και σε μη διαβητικούς πληθυσμούς. Όλο 
και περισσότεροι/-ες επιστήμονες υποστηρίζουν πως 
η εποχή είναι η πλέον κατάλληλη για την επίσημη ανά-
μειξη/διασύνδεση του σακχαρώδους διαβήτη με την 
καρδιαγγειακή και νεφρική υγεία.

Επιπλέον, οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες omic 
και η αυξανόμενη διαθεσιμότητα δεδομένων υγείας που 
λαμβάνονται μέσω μοριακών ελέγχων, απεικονιστικών 
μεθόδων και βιοχημικών δεικτών, έχουν δώσει νέες ευ-
καιρίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων θερα-
πειών βασιζόμενων στις αρχές της ιατρικής ακριβείας.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμ-
μετέχοντες/-ουσες θα μπορούν:

-να κατανοήσουν καλύτερα την παθοφυσιολογία του 
καρδιομεταβολικού συνδρόμου,

-να ενσωματώσουν στην κλινική τους πράξη αποτε-
λεσματικές πρακτικές πρόληψης για ασθενείς υψηλού 
καρδιονεφρομεταβολικού κινδύνου,

-να διαγνώσουν τις επιμέρους παθήσεις (π.χ ΣΔ1, ΣΔ2, 
δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, ΣΝ, ΧΝΝ, Καρδιακή ανεπάρ-
κεια) με βάση τα νεότερα κριτήρια,

-να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της γονιδιωμα-
τικής, της μεταγραφικής, της πρωτεομικής και της με- 
ταβολομικής ιατρικής,

-να σχεδιάσουν εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο 
για τους/τις ασθενείς τους με βάση νεότερες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες ανά πάθηση αλλά και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του/της ασθενούς,

-να ενσωματώσουν και να χρησιμοποιήσουν στην κα-
θημερινή κλινική τους πράξη αυτή τη νέα προσέγ- γιση 
(που περιλαμβάνει και την ευρύτερη χρήση των νεότε-
ρων αντιδιαβητικών φαρμάκων) με τα οφέλη που αυτή 
συνεπάγεται για τους/τις ασθενείς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: 
Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική 
Ακριβείας». Το Π.Μ.Σ. δεν έχει ειδικεύσεις.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/-ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, 
Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Νοσηλευ-
τικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια 
του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν. 3328/2005, Α’ 80).

2. 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/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος 
ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύμα-
τος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο 
σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρί-
σης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες -
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια 
απαιτείται να συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πι-
στωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:

α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 
των μαθημάτων (υποχρεωτικών) του πρώτου (Α’ ) και 
δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου.

β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, παρουσίαση 
και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα (12) 
υποχρεωτικά μαθήματα, έξι (6) μαθήματα στο πρώτο 
(Α’ ) εξάμηνο και έξι (6) στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο. Επί-
σης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας κατά το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις μετα-
πτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωτική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες ετησίως. Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 
φοιτητών/-τριών για να λειτουργήσει το Π.Μ.Σ. είναι οι 
δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από 
τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 3099/
30-3-2022) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος Ιατρικής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Πανεπιστημιακοί υπότροφοι του Τμήματος Ιατρικής.
IV. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 

του Τμήματος Ιατρικής.
V. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-

ματος Ιατρικής.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμή-
ματος Ιατρικής, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκα-
λέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών/-τριών από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 
(Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με από-
φασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευ-
θυντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέ-
πτες/-τριες, καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας 
σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη 
κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ια-
τρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022 - 2023 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026 - 2027.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ 
(84.000,00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 3.300,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 1.500,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/
-ουσών του Π.Μ.Σ. 5.000,00 €

5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών/-τριών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

15.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. -

7.500,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.   7.500,00 €
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9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 10.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότη-
τας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.λπ.). 

5.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(=30% Τελών Φοίτησης) 25.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 84.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά φοιτητή/-τρια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. 77075 (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμο-

σμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α’ 314),

2. τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» [(Α’ 134), διόρθωση σφάλματος 
(Α΄140/2013)], τις διατάξεις του π.δ. 74/2017  «Μετονο-
μασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης»(Α’ 106),

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 
31 έως 37, 43 έως 45 και 85,

4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

5. τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

6. τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387),

7. το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ),

8. τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών 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)»,γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ. 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”»,

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 [(Υ.Ο.Δ.Δ. 
432), διόρθωση σφάλματος (Υ.Ο.Δ.Δ. 809/2019)] δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022,

10. την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με αριθμό περί παράτασης της θητεί-
ας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως 
τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι 
έως 31-8-2023,

11. τις υπ’ αρ. πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: α) 2261/7-9-2021, ανακοι-
νοποιημένη στην ορθή με υπ’ αρ. 2705/8-9-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
β) 22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/
26-1-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
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12. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (συνεδρίαση με αριθμό 4/25-10-2021) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη 
Μικροβιολογία».

13. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 56526/21-3-2022 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
31/15-3-2022).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιο-
λογία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιο-
λογία» τίτλος στην αγγλική, master of science «Αpplied 
Μicrobiology», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός 

Γνωστικό αντικείμενο 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονη 

Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» διοργανώνεται από το 
Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. και αποτελεί ένα πρωτοπο-
ριακό διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που 
παρέχει υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση στο πεδίο των νεότερων τεχνικών 
που εφαρμόζονται στην Ιατρική Μικροβιολογία. Μελετά 
την εφαρμογή της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας 
στην εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση λοι-
μωδών κυρίως νοσημάτων. 

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
(Τ.Ι.Σ.Ε.Υ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης είναι η μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευ-
ση και η παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικού 
δυναμικού στο πεδίο της Ιατρικής Μικροβιολογίας 
καθώς και στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών 
που συμβάλλουν στη διάγνωση και παρακολούθηση 
νοσημάτων. Καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι 
αφενός να εξασφαλίσει στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, 
μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους/τις καταστή-

σουν ικανούς/-ές για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και 
δημιουργία καινοτομικού πνεύματος με την εφαρμογή 
σύγχρονων τεχνολογιών, και αφετέρου να καλλιεργήσει 
σε αυτούς/-ές τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες 
που απαιτεί μια κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη 
επαγγελματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει γνώ-
σεις και δεξιότητες σε Ιατρούς που ειδικεύονται ή έχουν 
ειδικευτεί στην Ιατρική Βιοπαθολογία, πτυχιούχους Ιατρι-
κής ή άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας 
και επιστήμονες του ευρύτερου Βιοϊατρικού χώρου, στις 
μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για τη διάγνωση και 
παρακολούθηση λοιμωδών κυρίως νοσημάτων. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολο-
γία». Το Π.Μ.Σ. δεν έχει ειδικεύσεις.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/-ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής ή άλλων Τμημάτων 
των Σχολών Επιστημών Υγείας και επιστήμονες συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου του ευρύτερου Βιοϊατρι-
κού χώρου της ημεδαπής.

2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής ή άλλων Τμημάτων 
των Σχολών Επιστημών Υγείας και επιστήμονες συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου του ευρύτερου Βιοϊα-
τρικού χώρου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών 
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 
αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν. 3328/2005, Α’ 80).

3. 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/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος 
ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύμα-
τος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο 
σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρί-
σης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες -
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια 
απαιτείται να συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πι-
στωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:
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α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 
των μαθημάτων (υποχρεωτικών) του πρώτου (Α’ ) και 
δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου.

β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, παρουσίαση 
και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα (12) 
υποχρεωτικά μαθήματα, έξι (6) μαθήματα στο πρώτο 
(Α’ ) εξάμηνο και έξι (6) στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο. Επί-
σης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας κατά το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις μετα-
πτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωτική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική σε 
τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 3099/30-3-
2022) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τμήματος Ιατρικής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 του Τμή-
ματος Ιατρικής.

IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Ιατρικής.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος Ιατρικής, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 
διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται 
παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών/-τριών από ερευνη-
τικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, 
έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/-τριας
του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες/-τριες, κα-
ταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσό-
ντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας σε ερευνητικό 

κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδι-
κευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντι-
κείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη 
κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ια-
τρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2022 - 2023 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026 - 2027.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας – Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ (52.500,00€) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

4.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες

2.500,00 €

3. Δαπάνες αναλώσιμων 7.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/
-ουσών του Π.Μ.Σ.

1.000,00 €

5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών/-τριών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

600,00€

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

9.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

3.500,00 €

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

3.000,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης

2.250,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότη-
τας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.λπ.).

3.900,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 15.750,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 52.500,00 €
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χι-
λιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) ανά φοιτητή/-τρια.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034320407220008*
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