
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμέ-
νες Καινοτόμες Απεικονίσεις» του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μα-
λακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 49512 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρ-

μοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις» του Τμήμα-

τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (Α´ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α´ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (Α´ 134, διόρθωση σφάλματος Α´ 140), 
το π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» (Α´ 114) και ιδίως τα άρθρα 31-37 και 
43-45.

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

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 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 προϋ-
πολογισμού 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 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 υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», 
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων 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) “Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(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. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.): α) υπ’ αρ. 1204/14.9.2020 
(ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης και β) υπ’ 
αρ. 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’ 
αρ.  36944/16-6-2021, (ΑΔΑ:6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) περί 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 22/30-3-2021) της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χειρουργική 
Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις».

13. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 33617/4-6-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 27/1-6-2021) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χει-
ρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινοτόμες Απει-
κονίσεις» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας 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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο 
«Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινοτόμες 
Απεικονίσεις», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμοσμένες Καινο-
τόμες Απεικονίσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι η μελέτη, η έρευνα και η διεπιστημονική 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο αντικείμενο της στοχευ-
μένης χειρουργικής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. 
Το πρόγραμμα εστιάζει στη θεωρητική, αλλά και στην 
πρακτική κατάρτιση νέων επιστημόνων υγείας, αλλά 
και επιστημόνων από θετικές επιστήμες στις σύγχρονες 
εξελίξεις μεθόδων απεικόνισης και τη συνεισφορά τους 
στη στοχευμένη χειρουργική κατά την περιεγχειρητική 
περίοδο.

Η σύγχρονη χειρουργική με την αλματώδη εξέλιξη της 
τεχνολογίας και τη συστηματική κλινική έρευνα έρχεται 
να αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Η χειρουργική του σή-
μερα προσπαθεί να είναι, όπου είναι δυνατόν, ελάχιστα 
επεμβατική, με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στον/
στην ασθενή. Αυτό επιτυγχάνεται με τις σύγχρονες τε-
χνικές της λαπαροσκόπησης, της ρομποτικής, της εν-
δοσκόπησης.

Η σύγχρονη χειρουργική προσπαθεί να προσφέρει 
ξεχωριστά πλεονεκτήματα που αποτυπώνονται στα 
παρακάτω οφέλη για τον/την ασθενή: επεμβάσεις με-
γάλης ακρίβειας, μειωμένη απώλεια αίματος, ταχύτερη 
ανάρρωση, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, μείωση πιθα-
νότητας μετεγχειρητικών επιπλοκών, άριστο αισθητικό 
αποτέλεσμα, γρήγορη επάνοδος του/της ασθενούς στην 
καθημερινότητά του/της, μικρότερο κόστος νοσηλείας.

Ένα επιστημονικό πεδίο που εμφανίζει εξαιρετική 
κλινική σημασία και εξελίσσεται συνεχώς είναι της σύγ-
χρονης απεικόνισης. Η εξέλιξη αυτή συναρτάται με την 
εντυπωσιακή πρόοδο που πραγματοποιείται τα τελευ-
ταία χρόνια στις μεθόδους απεικόνισης οι οποίες έχουν 
σαν αποτέλεσμα τη λεπτομερέστερη αποτύπωση της 
ανατομίας του κάθε οργάνου με αποτέλεσμα η απεικόνι-
ση να καθίσταται μια τρέχουσα, διαρκώς ανανεωνόμενη 
πραγματικότητα.

Οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι έχουν σημειώ-
σει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον α- φορά 
την πιστή ανατομική αναπαράσταση του οργάνου κα-
θώς και των υποκείμενων παθολογικών εξεργασιών 
με αποτέλεσμα να αποτελούν εξαιρετικά σημαντικά 
εργαλεία για έναν χειρουργό. Με τη χρήση τους, ο/η 
χειρουργός δύναται να παρατηρήσει λεπτομερώς την 
ανατομία του οργάνου, να εντοπίσει την ακριβή θέση 
της βλάβης, να οργανώσει με ακρίβεια και ασφάλεια 
τη χειρουργική επέμβαση με όσο το δυνατόν λιγότερες 
επιπλοκές. Με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών και 
εξελιγμένων προγράμματα επεξεργασίας ιατρικών εικό-
νων, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής τρισδιάστατων 
(3D) μοντέλων, μοναδικών για κάθε ασθενή, ώστε να 
είναι γνωστή με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια, η 
έκβαση αλλά και η επιλογή του κατάλληλου τύπου χει-
ρουργικής επέμβασης. Η σύγχρονη χειρουργική με τη 
συνδρομή νέων καινοτόμων απεικονίσεων, εγκαινιάζει 
την εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής ή/και ιατρι-
κή ακριβείας (precision medicine) καθώς τα μοντέλα 
οργάνων που προκύπτουν είναι μοναδικά για τον/την 
κάθε ασθενή.

Στο προτεινόμενο Π.Μ.Σ. θα υπάρξουν θεματικές ενό-
τητες που θα αναφέρονται σε κλινικά ενδεδειγμένους 
τρόπους επιλογής και εφαρμογής συνδυασμού θερα-
πευτικών σχημάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών 
που χρίζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, αλλά και σε 
μεθόδους για την απεικονιστική παρακολούθησή τους. 
Θα αναφερθούν κατευθυντήριες και σύγχρονες τάσεις 
στην επιλογή όχι μόνον του θεραπευτικού σχήματος 
αλλά και της διαγνωστικής μεθόδου που θα αναδείξει 
την έκταση της βλάβης και θα παρακολουθήσει την 
ανταπόκρισή της στην θεραπεία απεικονίζοντας και εν-
δεχόμενες παρενέργειές της.
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Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητι-
κών και πρακτικών γνώσεων υψηλού επιστημονικού επι-
πέδου στον τομέα της σύγχρονης στοχευμένης χειρουρ-
γικής με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών απεικόνισης.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην 
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή κατάρτιση και προετοι-
μασία των φοιτητών/-τριών του με σκοπό να προσαρ-
μοστούν στα νεότερα δεδομένα που ενσκήπτουν στον 
τομέα της χειρουργικής και να εξοικειωθούν με τις νε-
ότερες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να καλύψουν τις 
ανάγκες έρευνας και διδασκαλίας στο ευρύ πεδίο των 
καινοτόμων απεικονίσεων στη σύγχρονη χειρουργική. 
Οι βασικοί στόχοι ίδρυσης του Π.Μ.Σ. ορίζονται ως:

- Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με 
τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα στο επιστημονι-
κό πεδίο των καινοτόμων απεικονίσεων στη σύγχρονη 
χειρουργική.

- Η εξάσκηση στην εφαρμογή των γνώσεων στις απαι-
τήσεις της κλινικής πράξης και παροχής φροντίδας υγείας.

- Η εκπαίδευση στη διεπιστημονική πρακτική και 
έρευνα και στην ικανότητα να συνθέτουν γνώσεις για 
να βελτιώνουν το κλινικό έργο.

- Συμβολή στη στελέχωση των δομών και υπηρεσιών 
υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

- Στην προβολή του ερευνητικού έργου των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών/-τριών στο πλαίσιο των σπουδών τους.

- Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα 
ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ αποτελούν, αφενός 
μεν η παροχή στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτη-
τές/-τριες νεότερων επιστημονικών γνώσεων και ερευ-
νητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους/τις 
καταστήσουν ικανούς/-ές για συνεχή εκπαίδευση και 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους, αφετέρου δε η καλλι-
έργεια των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελ-
ματική και ερευνητική δραστηριότητα.

Αποστολή όλων των συμμετεχόντων/-ουσών στη λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας 
και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμ-
ματος, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, 
καθώς και η προώθηση συνεργασιών με συναφή εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά προγράμματα και κέντρα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ακριβείας με Εφαρμο-
σμένες Καινοτόμες Απεικονίσεις»(MSc: Precision Surgery 
with Innovative Imaging Methods).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
α) Οι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπι-

στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017).

β) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία 
κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του 
Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με 
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο 
Ίδρυμα.

γ) Γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Ιατρικών Τμημάτων 
Σχολών Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής Πανεπιστημια-
κών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων Τμημάτων της αλλοδαπής, απόφοιτοι/-ες Σχολών 
Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-
σμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. (και 
παλαιοί/-ές απόφοιτοι/-ες Τ.Ε.Ι.) (όπως Νοσηλευτικής, 
Ιατρικών Εργαστηρίων), πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επι-
στημών και Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων συναφών 
Σχολών (π.χ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Εφαρ-
μοσμένης Πληροφορικής) της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κα άλλων 
συναφών Σχολών.

δ) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών 
του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

ε) Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων 
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017 και πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται 
από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει.

στ) Υποψηφιότητα για την επιλογή των εισακτέων μπο-
ρούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/-ες φοιητές/-τριες των 
ανωτέρω αναφερόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση 
να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού 
πίνακα των υποψηφίων που γίνονται αποδεκτοί/-ές.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκπαίδευσης, συμπερι-
λαμβανομένης και της θερινής περιόδου, δηλαδή έχει 
διάρκεια ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Το Πρό-
γραμμα χαρακτηρίζεται ως εντατικό.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες - Γλώσσα διεξαγωγής 
του προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι εβδομήντα πέντε (75). 
Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυ-
χιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, πρέπει να συγκεντρώσουν:

- Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθη-
ση στα προσφερόμενα μαθήματα, τη συμμετοχή στις 
υποχρεωτικές πρακτικές παρακολουθήσεις των κλινι-
κών περιστατικών και την έναρξη της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).
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- Δέκα πέντε (15) ECTS από την ολοκλήρωση και πα-
ρουσίαση της Μ.Δ.Ε.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., ο/η μεταπτυχιακός/-ή 
φοιτητής/-τρια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και 
εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, πέντε (5) 
υποχρεωτικά στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών και πέντε 
(5) υποχρεωτικά στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών, και 
να έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. του/της 
κατά τη θερινή περίοδο.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., 
η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητι-
κές δραστηριότητες, στα σεμινάρια, και στις πρακτικές 
ασκήσεις είναι υποχρεωτική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
και ως γλώσσα εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. ορίζεται η ελληνική 
ή η αγγλική, σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις, μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώ-
τατο όριο, σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/- ές φοιτη-
τές/-τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, 
ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατό-
τητα του προγράμματος. Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 
φοιτητών/-τριών για να λειτουργήσει το Π.Μ.Σ. είναι οι 
δέκα (10) μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες. Ο ακριβής 
αριθμός εισακτέων καθορίζεται ετησίως από τη Σ.Ε. και 
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ. πέντε (5) επιπλέον υποψήφιοι/-ες που ισο-
βαθμούν με τον/την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα, 
σύμφωνα με την αξιολογική τους κατάταξη.

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. (έκτακτη συνεδρίαση με υπ’ αρ. 
3068/23-6-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

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

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

οικείου Τμήματος και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
- Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 

(Α΄112) του Τμήματος Ιατρικής.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος Ιατρικής, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 
διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται 
παραπάνω, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκλη-
θούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών/- τριών από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 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 Τμήματος Ιατρικής με απόφασή της, 

έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/-τριας 
του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως «επισκέπτες/-τριες», 
καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προ-
σόντα 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.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. Για την υλοποίηση 
της διδασκαλίας των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί η 
υφιστάμενη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμή-
ματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 και για τα επόμενα πέντε έτη, έως και το 
ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και δύναται να παραταθεί, 
με κοινό αίτημα των συμμετεχόντων/-ουσών, μετά από 
αξιολόγηση.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με 
τα άρθρα 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017, ανέρχεται συ-
νολικά σε ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (84.000,00 €) 
και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 3.300,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 3.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/-
ουσών του Π.Μ.Σ. 2.500,00 €

5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00€

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

25.000,00 €

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

5.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 4.000,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 10.000,00 €

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

3.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 25.200,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 84.000,00 €
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά κύκλο σπουδών.

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, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. 49523 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρμα-

τος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» 

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (Α´ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α´ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό-
τηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (Α´ 134, διόρθωση σφάλματος Α´ 140), τις 
διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 31-37 και 
43-45.

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

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 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 βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 

(Β´ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμά-
των απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» 
(Β’ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1/5-3-2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α’ 142) για 
τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά 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 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 Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(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. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.): α) υπ’ αρ. 1204/
14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης 
και β) υπ’ αρ. 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο 
ορθό υπ’ αρ. 36944/16-6-2021, (ΑΔΑ:6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) 
περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 22/30-3-2021) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χειρουρ-
γική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών 
Ανωμαλιών».

13. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 37231/17-6-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 27/1-6-2021) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών 
Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών».

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:
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Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Χειρουρ-
γική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών 
Ανωμαλιών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μο-
ρίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευ-
ση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις σύγχρονες 
εξελίξεις του επιστημονικού πεδίου της χειρουργικής 
ογκολογίας του δέρματος και των μαλακών μορίων, ως 
αναπόσπαστου βασικού πυλώνα του ευρύτερου πεδίου 
της πλαστικής χειρουργικής, καθώς και στα συναφή θέ-
ματα που ανακύπτουν από τη διεπιστημονικότητα, την 
αλληλεπίδραση και την εφαρμογή των αρχών των δύο 
ανωτέρω γνωστικών πεδίων. Οι τομείς της Υγείας είναι 
από τους περισσότερο σημαντικούς και νευραλγικούς 
κλάδους της ανθρώπινης και κοινωνικής δραστηριότη-
τας. Η εξέλιξη της έρευνας της Ιατρικής, καθώς και των 
υπόλοιπων επιστημονικών πεδίων της, ταυτόχρονα και 
με την εξέλιξη των τεχνολογιών που την υποστηρίζουν, 
υπήρξε ραγδαία κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλ-
ληλα, η κατακόρυφη ποσοστιαία αύξηση του κακοήθους 
μελανώματος, καθώς και άλλων μορφών καρκίνου του 
δέρματος, έδωσε σημαντική ώθηση στην έρευνα ειδι-
κοτήτων, όπως η πλαστική χειρουργική, υπό το πρίσμα 
της χειρουργικής θεραπείας.

Ο γενικός σκοπός λειτουργίας του προτεινόμενου 
Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις 
αναφορικά με την πλαστική χειρουργική ογκολογία του 
δέρματος. Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της 
εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, στο αντικείμενο της 
πλαστικής χειρουργικής ογκολογίας του δέρματος και 
της διαχείρισης συναφών θεμάτων από συνεργαζόμενες 
ιατρικές και νοσηλευτικές ειδικότητες.

Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
- Παροχή γνώσης στην Ογκολογία του Δέρματος, μα-

λακών μορίων και αγγειακών ανωμαλιών, καθώς και στις 
βασικές αρχές Πλαστικής Χειρουργικής.

- Απόκτηση δεξιοτήτων στη διαχείριση διαφορετικών 
νεοπλασμάτων του δέρματος, μαλακών μορίων και αγ-
γειακών ανωμαλιών, μέσα από αλγόριθμους ορθής δια-
χείρισης, ανάλογα με την ιστολογική ταυτότητα και την 
ανατομική εντόπιση του όγκου.

- Πρόβλεψη-πρόληψη επιπλοκών πλαστικής χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης νεοπλασμάτων δέρματος, μαλακών 

μορίων και αγγειακών ανωμαλιών, καθώς και διαχείριση 
αυτών.

- Ανάδειξη συναφών με την χειρουργική αποκατάστα-
ση θεμάτων, όπως:

- η διαχείριση του πόνου, προεγχειρητικά, διεγχειρη-
τικά και μετεγχειρητικά,

- η ψυχολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση του πό-
νου, της δυσμορφίας και της αναπηρίας,

- ιατρονομικά θέματα που προκύπτουν από τη χει-
ρουργική, αλλά και την συνολική διαχείριση καρκινο-
παθειών του δέρματος,

- συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων με στόχο την 
έγκαιρη διάγνωση, τον ορθό προγραμματισμό, τη στο-
χευμένη θεραπεία, τη μετεγχειρητική αντιμετώπιση και 
παρακολούθηση και την παράλληλη υποστήριξη των 
καρκινοπαθών.

- Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, ιατρών, νοση-
λευτών, επιστημόνων υγειονομικού προσανατολισμού, 
με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή 
σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό 
τομέα.

Οι γενικότεροι στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκο-
πούν:

α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συ-
νεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά 
Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτη-
τών/-τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία 
οι φοιτητές/-τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις 
ερευνητικές τους εργασίες,

γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα 
Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, 
Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών» (MSc-Surgical 
Oncology of Skin, Soft Tissues, Vascular Anomalies).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές ως μεταπτυχιακοί/-ές 
φοιτητές/-τριες:

- Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (τις παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017).

- 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 ετησίως 
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.

Ειδικότερα, στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί/-ές ως μεταπτυ-
χιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ια-
τρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, 
Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, κάτοχοι τίτλων πρώτου 
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κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών 
του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και 
τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες των παραπάνω Τμη-
μάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει 
πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, 
οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλήρους φοίτησης συμπε-
ριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες - 
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). είναι ενενήντα (90).

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) 
υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο και 
πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο δεύτερο (Β’ ) εξά-
μηνο, ενώ στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο θα πραγματοποιείται 
η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(Μ.Δ.Ε.). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχι-
ακοί/-ές φοιτητές/-τριες υποχρεούνται σε α) παρακο-
λούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μα-
θημάτων, β) παρακολούθηση κλινικής εργαστηριακής 
έρευνας και κλινικών περιστατικών και γ) εκπόνηση 
Μ.Δ.Ε., η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης 
ή ερευνητική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνι-
κή. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική, εκτός των τεκμηριωμένων 
περιπτώσεων, που δύναται να είναι και η αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτα-
το όριο, σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, 
ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατό-
τητα του προγράμματος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων 
καθορίζεται κάθε χρόνο μετά από πρόταση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και επικύρωση της 
πρότασης από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Ο 
ελάχιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών/-τριών για να 
λειτουργήσει το Π.Μ.Σ. είναι οι δέκα πέντε (15) μεταπτυ-
χιακοί/-ές φοιτητές/-τριες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των 
υποψηφίων, εισάγονται στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι/-ες που 

ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα, 
σύμφωνα με την αξιολογική τους κατάταξη.

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. (έκτακτη συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 3068/23-6-2021) και αναφέρονται στην 
προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

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

- Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
- Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, 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.

- Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 του 
οικείου Τμήματος.

- Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου 
Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμή-
ματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προ-
σωπικό 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 ερευνητές/-τριες από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον, 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, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους ή άτομα 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.

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.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. Για την υλοποίη-
ση της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος 
θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη κτιριακή και υλικο-
τεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Η 
παρακολούθηση των κλινικών περιστατικών θα πραγ-
ματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Κλινικής Πλαστικής 
Χειρουργικής του Α.Π.Θ., θα γίνεται υπό την επίβλεψη 
των διδασκόντων/-ουσών και θα περιλαμβάνει την επι-
στημονική ανάλυση των σχετικών περιστατικών.
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 και για τα επόμενα πέντε έτη, έως και το ακα-
δημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας – Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με 
τα άρθρα 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 ανέρχεται συ-
νολικά σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (126.000,00 €) 
και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 5.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 4.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 5.200,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων/-ουσών του Π.Μ.Σ. 5.000,00 €

5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00€

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέ-
ντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

35.000,00 €

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

10.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 9.000,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 12.000,00 €

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

3.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 37.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 126.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των τεσ-
σάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) ανά φοιτητή/-τρια.

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, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038391808210008*
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