
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου.

2 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου.

3 Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «European 
Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» του Τμή-
ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

4 Ίδρυση Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 2846 (1)
   Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 

και της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
3. Την υπ’ αρ. 1689/21-7-2020 πρυτανική πράξη έντα-

ξης του Β. Κωνσταντινίδη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (Β΄ 4512).
4. Tην από 18-1-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Το-

μέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.
5. Την από 28-1-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.

6. Το υπ’ αρ. 6412/4-2-2021 έγγραφο της Ιατρικής Σχολής.
7. Τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, διαπιστώ-

νουμε
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Βασιλείου Κωνστα-

ντινίδη του Κωνσταντίνου, μέλους Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Νευρολογία - Νευροχημεία».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

  Aθήνα, 12 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. πράξης 2847 (2)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 

και της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Τη διατάξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
3. Την υπ΄ αρ. 1688/21-7-2020 πρυτανική πράξη έντα-

ξης του Κ. Παπαδόπουλου σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (Β΄ 4443).
4. Tην από 18-1-2021 απόφαση της Συνέλευσης του Το-

μέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.
5. Την από 28-1-2021 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
6. Το υπ’ αρ. 6417/4-2-2021 έγγραφο της Ιατρικής Σχο-

λής.
7. Τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, διαπιστώ-

νουμε
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Κωνσταντίνου

Παπαδόπουλου του Γεωργίου, μέλους Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε 
«Νευρολογία - Μυοπαθολογία».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

 Aθήνα, 12 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

        Αριθμ. 12702 (3)
Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «European 

Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» του Τμή-

ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστο-

τελείου 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 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση  - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 1067) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».

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 
31-37 και 43-45.

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 75-78 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 υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: 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 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-

ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
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 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”».

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την εισήγηση της απόλυτης πλειοψηφίας της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Νομικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
165/20-7-2020) της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την 
ίδρυση του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. με τίτλo «European 
Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχει-
ρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)».

13. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 23/24-9-2020
για την ίδρυση του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ με τίτλο 
«European Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δί-
καιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» του Τμήμα-
τος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νομικής 
της Σχολής Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο «European Business 
and Economic Law(Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Οικονομικό Δίκαιο)», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
πρόκειται να οργανώσει και να λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Αγγλόφωνο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «European 
Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρή-
σεων και Οικονομικό Δίκαιο)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι το δίκαιο των 
επιχειρήσεων και γενικότερα το δίκαιο των οικονομικών 
συναλλαγών, με έμφαση στην ευρωπαϊκή κατεξοχήν και 
στη διεθνή διάστασή του.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο παραπάνω 
πεδίο και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/-
τριών με εξειδικευμένες γνώσεις σ’ αυτό, με στόχο την 
πληρέστερη προετοιμασία τους είτε για περαιτέρω 
εμβάθυνση στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου σπουδών, 
είτε για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. 
Λαμβανομένου υπόψη του ξενόγλωσσου χαρακτήρα του 
προγράμματος, τούτο σημαίνει ότι οι φοιτητές/-τριες, 
κατεξοχήν αλλοδαποί/-ές, προετοιμάζονται, ανάλογα 
και με τα σχέδια εκάστου/-ης, είτε για επιστημονική 
έρευνα με έντονο δικαιοσυγκριτικό στοιχείο, είτε για τη 
συμμετοχή τους στη νομική υποστήριξη των διεθνών 
οικονομικών συναλλαγών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «European Business 
and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και 
Οικονομικό Δίκαιο)». Στο πρόγραμμα δεν προβλέπονται 
επιμέρους ειδικεύσεις. 

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων 
Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

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 ένα (1) έτος [δύο (2) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα και θερινή περίοδος], στην οποία περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ είναι εντατικού χαρακτήρα και διαρθρώνεται 
σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και τη θερινή περίοδο. 

Στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο διδάσκονται έξι (6) μαθήματα, 
εκ των οποίων δύο (2) είναι υποχρεωτικά και τέσσερα 
(4) είναι μαθήματα επιλογής. Στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο 
διδάσκονται επτά (7) μαθήματα, εκ των οποίων δύο (2) 
είναι υποχρεωτικά και πέντε (5) είναι επιλογής.

Οι φοιτητές/-τριες σε κάθε εξάμηνο (Α’ και Β’) είναι υπο-
χρεωμένοι/-ες να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
σε τέσσερα (4) μαθήματα, στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο δύο 
(2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής και στο δεύτερο 
(Β’ ) εξάμηνο δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής. 
Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου οι φοιτητές/-
τριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών είναι εβδομήντα πέντε (75) και 
συγκεκριμένα τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
για τα μαθήματα του πρώτου (Α’ ) εξαμήνου, τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του 
δεύτερου (Β’ ) εξαμήνου και δεκαπέντε (15) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων, 
σύνταξης και παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας 
είναι η αγγλική. 

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. 
«European Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» κατ’ έτος 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μετα-
πτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. Από αυτές τις θέσεις, 
είκοσι (20) διατίθενται κατά προτεραιότητα σε αλλο-
δαπούς/-ές υποψηφίους/-ιες (που δεν έχουν μητρική 
γλώσσα την ελληνική και δεν έχουν λάβει πτυχίο Νομικής 
στην Ελλάδα ή με κατεύθυνση στο ελληνικό δίκαιο) και 
οι λοιπές διατίθενται σε αλλοδαπούς/-ές και Έλληνες και 
Ελληνίδες υποψηφίους/-ιες αδιακρίτως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύ-
γκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3036/21-10-2020)
και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. 
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/-ουσών, όπως 
αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και 45 του ν. 4485/2017.

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

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλι-
κοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. κα-
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θώς η διεξαγωγή των μαθημάτων θα πραγματοποιείται 
σε αίθουσες της. Σε αυτές υπάρχει όλος ο αναγκαίος εξο-
πλισμός (σύνδεση με ίντερνετ, φωτοτυπικό μηχάνημα, 
προτζέκτορας, Η/Υ κ.τ.λ.) για την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ. Ο εξοπλισμός αναγνωστηρίου, βιβλίων 
και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων είναι επίσης δια-
θέσιμος και βρίσκεται στον χώρο της Βιβλιοθήκης της 
Νομικής Σχολής.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 1.500,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Δ.Π.Μ.Σ. 0,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

28.730,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέ-χουν 
στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

9.800,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 10.200,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσι-
ότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευ-
τικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

11.970,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% 
τελών φοίτησης) 28.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 96.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) 
συνολικά.

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, 12 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. 12698 (4)
Ίδρυση Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 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 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό-
τηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(Α΄ 106).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 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).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 82 έως και 95 του 
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 111).

6. Τις διατάξεις του εδάφ. γ’, παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκ- παίδευσης. 
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12).

7. Το έγγραφο υπ’ αρ. 359/29-10-2020 του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Παροχή οδη-
γιών σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης Ξενόγλωσσων 
Προγραμμάτων Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων 
του Κεφαλαίου Γ’ και του Β’ Μέρους του ν. 4692/2020 
(Α’ 111)».
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8. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) 
με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

9. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

10. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 7365/27-11-2020 
(έκτακτη συνεδρίαση 3039/20-11-2020) σχετικά με την 
τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Α.Π.Θ. 2019-
2022.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ’  αρ. 6904/
1-12-2020 (έκτακτη συνεδρίαση 3039/20-11-2020) σχετι-
κά με την έγκριση της εισήγησης του Τμήματος Ιατρικής 
του Α.Π.Θ. και των Παραρτημάτων της, και την ίδρυση 
του Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ.

13. Την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 36/12-6-2020) σχετικά με την ίδρυση Αγγλόφωνου 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

14. Την απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘΑΑΕ) υπ’ αρ. 20013/11-2-2021 που αφορά στην πι-
στοποίηση του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προ-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1
Τίτλος και Σκοπός του Προγράμματος

Το «Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ» (στο εξής ΑΠΠΣ) έχει ως 
σκοπό την καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Τμήματος 
Ιατρικής Α.Π.Θ. με τη διδασκαλία της Ιατρικής επιστήμης 
σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και τη διεθνή 
προβολή της χώρας, τόσο σε επιστημονικά όσο και σε 
πολιτιστικά πεδία.

Περιεχόμενο του Αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ 
αποτελεί η διδασκαλία και η μετάδοση στους φοιτητές 
των γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση των 
δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του 
ιατρικού λειτουργήματος.

Άρθρο 2
Αριθμός Εισακτέων Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων είναι εξήντα (60) φοιτητές ανά 
έτος. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τους 
τριακόσιους εξήντα (360) φοιτητές, όταν λειτουργήσουν 
και τα έξι (6) έτη σπουδών, που είναι η συνολική διάρκεια 
του προγράμματος.

Άρθρο 3
Τέλη φοίτησης - Πόροι Προγράμματος

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των δώδεκα 
χιλιάδων ευρώ (12.000 €) ανά έτος φοίτησης.

Οι πόροι του ΑΠΠΣ μπορούν να προέρχονται από: 
α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως 
οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους 
από ερευνητικά έργα ή προγρά μματα, και ε) από ιδίους 
πόρους του ΑΠΘ.

Η διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται από την 
Επιτροπή του ΑΠΠΣ μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΑΠΘ. Οι πόροι 
χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών του ΑΠΠΣ και εφόσον υπάρ-
χουν ταμειακά διαθέσιμα, αυτά δύναται να διατίθενται 
για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών 
αναγκών του Τμήματος Ιατρικής.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής εισακτέων

Στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του 
Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ μπορούν να εγγράφονται αλ-
λοδαποί πολίτες (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), 
οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολεί-
ων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν 
παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο 
τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της 
αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου 
ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία απο-
φοιτούν. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό 
τουλάχιστο 79/120).

Ως προς τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι κα-
λούνται να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές εξετάσεις 
με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και τέλος υπάρχει 
αξιολόγηση του βιογραφικού τους και συνέντευξη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
• απολυτήριο λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα 

αγγλικά)
• βαθμολογία όλων των μαθημάτων της τελευταίας 

τάξης λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα αγγλικά)
• πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο 

Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστο 79/120)
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• επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
• βιογραφικό σημείωμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του 
πτυχίου ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών/Πιστωτικές Μονάδες

1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών και προκειμένου 
να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής, οι φοιτητές θα 
πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυ-
χώς σε 83 μαθήματα (76 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμη-
νο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο), 
συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες. 
Μια Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ, European Credit Transfer 
and Accumulation System, ECTS) αντιστοιχεί σε 28 ώρες 
φόρτου εργασίας.

2. Διάρκεια εξαμήνου: 15 εβδομάδες. Διάρκεια εξετα-
στικής περιόδου: 3 εβδομάδες.

3. Υπάρχουν 3 ενότητες σπουδών:
Α. προκλινική/εργαστηριακή (1ο - 4ο εξάμηνα)
Β. κλινική (5ο - 10ο εξάμηνα)
Γ. κλινική άσκηση (11ο - 12ο εξάμηνα)
Στα 4 πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές διδάσκονται τις βα-

σικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης.
Στα εξάμηνα 5-12, οι κλινικές δεξιότητες διδάσκονται 

από τους κλινικούς καθηγητές. Σε όλα τα κλινικά μα-
θήματα τηρούνται logbooks, όπου περιγράφονται με 
λεπτομέρειες οι κλινικές δεξιότητες που πρέπει να απο-
κτούν οι φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετά-
σχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος αν δεν έχουν 
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες κλινικές δεξιότητες.

Η παρακολούθηση της Β και Γ ενότητας σπουδών προ-
ϋποθέτει την πλήρη παρακολούθηση όλων των μαθημά-
των και την επιτυχή εξέταση -κατοχύρωση των 2/3 του 
συνολικού αριθμού ECTS της προηγούμενης ενότητας.

Αν ένας φοιτητής μεταφέρει το 1/3 των ECTS της 
πρώτης ενότητας σπουδών στη δεύτερη, πρέπει, για να 
παρακολουθήσει την τρίτη ενότητα σπουδών, να κατο-
χυρώσει το 1/3 των ECTS της πρώτης ενότητας. Μπορεί 
να μεταφέρει στην τρίτη ενότητα σπουδών το 1/3 των 
ECTS της δεύτερης ενότητας.

4. Οι φοιτητές εκπονούν, σε μικρές ομάδες, εργασίες με 
την επίβλεψη του καθηγητή τους, οι οποίες παρουσιάζο-
νται, αναλύονται και υφίστανται κριτική σε μεγαλύτερες 
ομάδες φοιτητών και καθηγητών.

5. Τα κλινικά μαθήματα διδάσκονται με το σύστημα της 
καθετοποιημένης διδασκαλίας, δηλαδή ορισμένες ενό-
τητες από τα βασικά μαθήματα διδάσκονται παράλληλα 
με το ανάλογο κλινικό μάθημα. Στόχος είναι να δίνεται η 
δυνατότητα στο φοιτητή, παράλληλα με την αφομοίωση 
του κλινικού μαθήματος, να ανανεώνει τις γνώσεις του 
στα βασικά μαθήματα. Οι εξετάσεις διεξάγονται:

- με τον παραδοσιακό τρόπο (γραπτές και προφορικές 
εξετάσεις),

- με ηλεκτρονικά μέσα.

6. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο:
- του βαθμού προόδου που προκύπτει από τη συμ-

μετοχή του φοιτητή στο μάθημα κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου,

- του βαθμού που προκύπτει από την εκπόνηση μιας 
βραχείας εργασίας υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ 
του οικείου μαθήματος,

- του βαθμού της τελικής εξέτασης.

Άρθρο 7
Δικαιώματα-Υποχρεώσεις Φοιτητών

Με την εγγραφή του κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδη-
μαϊκός σύμβουλος που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
και η διαδικασία σύζευξης καθορίζεται από τον σχετικό 
κανονισμό του Τμήματος. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος 
παρακολουθεί και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τον 
φοιτητή σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σε θέματα 
εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και 
ένταξής του στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να 
εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, να έχουν πλήρη πρόσβαση 
στις υπηρεσίας του ΑΠΘ και να χαίρουν ίδιων δικαιω-
μάτων με τους φοιτητές του ελληνόγλωσσου ΠΠΣ του 
Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Ο φοιτητής αποκτά και διατηρεί 
την ιδιότητά του μέχρι την απονομή του πτυχίου.

Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή να συμμετέχει σε 
όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος. 
Οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα ωρών απουσίας μέ-
χρι το 10% των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, με 
δυνατότητα αναπλήρωσης σε συνεννόηση με τον διδά-
σκοντα. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος συμμετοχής 
στο πρόγραμμα, αρμόδιο όργανο για την επανάληψη ή 
αναπλήρωση του προγράμματος είναι η Επιτροπή του 
ΑΠΠΣ.

Δηλώσεις μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτικές, καθώς 
δεν υπάρχουν επιλεγόμενα μαθήματα. Η δήλωση είναι 
απαραίτητη μόνο για μαθήματα παρελθόντων ετών που 
δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς και υποβάλλεται στη Γραμ-
ματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι δηλώσεις καταχω-
ρούνται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματεί-
ας του ΑΠΘ και καταχωρούνται στην ατομική του μερίδα.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η προμήθεια απαραί-
τητων συγγραμμάτων για κάθε μάθημα από κατάλογο 
προτεινόμενων συγγραμμάτων από τον υπεύθυνο διδα-
σκαλίας του μαθήματος.

Συνιστά υποχρέωση του φοιτητή η εξόφληση διδά-
κτρων για την παρακολούθηση του προγράμματος εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οι φοιτητές, κατόπιν έγγραφης αίτησης προς τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος, έχουν δικαίωμα διακοπής/αναστο-
λής των σπουδών τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα 
ή μη, επιθυμούν, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν 
να υπερβαίνουν τον αριθμό των δώδεκα (12), που είναι 
και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτείται για 
τη λήψη πτυχίου. Η σχετική διαδικασία δρομολογείται 
με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή στη 
Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα απα-
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ραίτητα, κατά περίπτωση, έγγραφα και αξιολογείται από 
την Επιτροπή του ΑΠΠΣ.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από την Επιτροπή του 
ΑΠΠΣ, τα εξάμηνα αυτά δεν θεωρούνται χρόνος φοί-
τησης και, κατά συνέπεια, δεν προσμετρώνται στην 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα, με 
όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, διακό-
πτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτη-
σης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους 
λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με 
την σχετική απόφαση της Επιτροπής, περίπτωση κατά 
την οποία διατηρείται.

Ως προς τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων και εν-
στάσεων φοιτητών του ΑΠΠΣ αξιοποιείται ο κανονισμός 
που ισχύει στο ελληνόγλωσσο ΠΠΣ. Δηλαδή αρχικά ενη-
μερώνεται ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του φοιτητή, εν 
συνεχεία παραπέμπεται το ζήτημα στην Επιτροπή ΑΠΠΣ 
και τέλος, αν κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή, στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Γνώμονας για τη διαχείριση 
των ενστάσεων των φοιτητών αποτελεί ο σεβασμός 
στη διαφορετικότητα των φοιτητών και η μέριμνα για 
τις ποικίλες ανάγκες τους, καθώς και η υιοθέτηση ευέ-
λικτων μαθησιακών κατευθύνσεων σε συνεργασία με 
την Επιτροπή ΑΠΠΣ. Απαράβατος κανόνας αποτελεί η 
προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού φοιτητή - καθηγητή 
και για το λόγο αυτό η ενημέρωση του Προέδρου του 
Τμήματος γίνεται σε όλες στα στάδια της διαδικασίας.

Άρθρο 8
Γλώσσα Διοργάνωσης

Γλώσσα διοργάνωσης και διδασκαλίας του προγράμ-
ματος είναι η Αγγλική καθ’ ολοκληρίαν. Οι φοιτητές πρέ-
πει να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικών σε επίπεδο Β2 ή 
TOEFL (79/100). Οι διδάσκοντες και η Γραμματεία πρέπει 
να έχουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 9
Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του ΑΠΠΣ συμμετέχουν υποχρεωτικά σε 
πρακτική άσκηση διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων 
κατά το 6ο έτος σπουδών στο πλαίσιο διδασκαλίας του 
μαθήματος «Primary Care Medicine & General Medicine» 
σε Κέντρα Υγείας της Ελλάδας. Παράλληλα προάγεται 
μέσω της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά έργα 
η πρακτική τους άσκηση και στο ερευνητικό πεδίο.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα σπουδών.

Ως προς την ελληνομάθεια, με την επιτυχή παρακο-
λούθηση και εξέταση όλων των μαθημάτων ελληνικής 
γλώσσας οι φοιτητές έχουν γνώσεις επιπέδου Β2 και 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αντίστοιχες 
εξετάσεις για την πιστοποίησή τους.

Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και 
λειτουργία του ΑΠΠΣ του Τμήματος Ιατρικής είναι τα 
ακόλουθα:

Α) Σύγκλητος ΑΠΘ (Σύγκλητος). Η Σύγκλητος είναι το 
αρμόδιο όργανο για την έκδοση ή την τροποποίηση 
της απόφασης ίδρυσης του ΑΠΠΣ, τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και την κατάργηση 
του ΑΠΠΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες σχε-
τικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού 
και οργανωτικού χαρακτήρα του ΑΠΠΣ, τα οποία δεν 
ανατίθενται από την κείμενη νομοθεσία ειδικώς σε άλλα 
όργανα.

Β) Επιτροπή Αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ (Επιτρο-
πή). Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον 
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και πέντε (5) μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, εκ των οποίων τουλάχι-
στον δύο (2) Καθηγητές πρώ της βαθμίδας ή Αναπληρω-
τές Καθηγητές. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκρο-
τείται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα μέλη της Επιτροπής 
δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την άσκηση των 
διοικητικών καθηκόντων τους.

Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του ΑΠΠΣ,
2. καταρτίζει τον ετήσιο προϋ πολογισμό του ΑΠΠΣ,
3. εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία 

του ΑΠΠΣ,
4. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, 

προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του ΑΠΠΣ,
5. εγκρίνει τις μετακινήσεις του διδακτικού και λοιπού 

προσωπικού,
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με 

την οργά νωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμ-
ματος.

Γ) Διευθυντής Αγγλόγλωσσου Προπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Ως 
Διευθυντής ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος το Τμήματος, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία διοίκηση του ελληνό-
γλωσσου και αγγλόγλωσσου ΠΠΣ του Τμήματος.

Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνε-

δριάσεις της,
2. εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα 

του ΑΠΘ θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λει-
τουργία του ΑΠΠΣ,

3. είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος,
4. ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορί-

ζεται στην απόφαση ίδρυσης του ΑΠΠΣ ή που εξουσιο-
δοτείται νομίμως να ασκεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 12
Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό έργο του ΑΠΠΣ δύναται να ανατεθεί, 
κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κα-
τηγορίες προσωπικού:

1. μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου 
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Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλου Α.Ε.Ι., 
με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρε-
ώσεών τους,

2. ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής ή άλλων Τμημάτων του 
ΑΠΘ ή ά λλου Α.Ε.Ι.,

3. διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 
(Α’ 112),

4. ακαδημαϊ κούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),

5. επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 
του ν. 4009/2011,

6. ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή ερευνητικών κέντρων της 
αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστη-
μονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

7. νέους επιστήμονες, διδακτικό και τεχνικό προσωπι-
κό, κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, 
οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΑΠΠΣ. Η επι-
λογή των νέων επιστημόνων γίνεται ακολουθώντας τα 
κριτήρια επιλογής μελών ΔΕΠ του εσωτερικού κανο-
νισμού λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και η 
πρόσληψη επί θητεία μέσω του ΕΛΚΕ από τους πόρους 
του προγράμματος.

Η ανάθεση του διδακτικού έργου του ΑΠΠΣ πραγ-
ματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του ΑΠΠΣ.

Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού δύνανται 
να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του ΑΠΠΣ. 
Το ύψος της αμοιβής του διδακτικού προσωπικού κα-
θορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος 
Σπουδών κατ’ αντιστοιχία του διδακτικού έργου το οποίο 
ανατίθεται ανά περίπτωση.

Προβλέπονται μετακινήσεις του διδακτικού προσω-
πικού σε περίπτωση που δε διαμένει μόνιμα στη Θεσ-
σαλονίκη και εγκρίνονται από την Επιτροπή. Επιπλέον, 
προβλέπονται μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού 
σε προγράμματα κινητικότητας που εξυπηρετούν τους 
σκοπούς του ΑΠΠΣ. Οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του ΑΠΠΣ και καταβάλλονται στους 
μετακινούμενους μετά την προσκόμιση των σχετικών 
παραστατικών.

Άρθρο 13
Λοιπό Προσωπικό

Για την υποστήριξη των αναγκών του ΑΠΠΣ δύνανται 
να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού, η 
αμοιβή του οποίου βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους 
του ΑΠΠΣ:

1. τακτικό προσωπικό του ΑΠΘ πέραν των νόμιμων 
υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την 
οργανική του θέση, με ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ 
αμοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται κατόπιν ει-
σήγησης της Επιτροπής,

2. πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής και προσλαμβάνεται μέσω του 
ΕΛΚΕ.

Άρθρο 14
Υποστήριξη φοιτητών ΑΠΠΣ

Αρμόδια για την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτη-
τών του ΑΠΠΣ είναι η Μονάδα Υποστήριξης αλλοδαπών 
φοιτητών του ΑΠΘ.

Άρθρο 15
Διοικητική Υποστήριξη ΑΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής

Η Διοικητική Υποστήριξη του ΑΠΠΣ του Τμήματος Ια-
τρικής (Γραμματεία) παρέχει διοικητική και γραμματεια-
κή υποστήριξη στην Επιτροπή και αποτελεί απαραίτητο 
στήριγμα της διοίκησής του. Διεκπεραιώνει τα διοικητικά 
θέματα που αφορούν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του 
ΑΠΠΣ, από την εγγραφή του φοιτητή έως την αποφοί-
τησή του, αλλά και μετά από αυτήν. Διατηρεί το πρωτό-
κολλο και το αρχείο του ΑΠΠΣ και διεκπεραιώνει τα θέ-
ματα του διδακτικού προσωπικού (διαδικασία επιλογής, 
άδειες, μετακινήσεις κ.ά.). Επίσης, παρέχει υποστήριξη 
για την οικονομική διαχείριση του ΑΠΠΣ. Στη Γραμματεία 
δύναται να μετέχουν στελέχη της Γραμματείας τους ελλη-
νόγλωσσου ΠΠΣ, με μορφή παροχής έργου με πρόσθετη 
απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεώ ν τους και 
με αμοιβή από τους πόρους του ΑΠΠΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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