
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής 
Διδακτορικών Σπουδών 022 «Αρχαίος και Μεσαι-
ωνικός Κόσμος» του Πανεπιστημίου της Σορβόν-
νης (Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικής διατρι-
βής με συνεπίβλεψη.

2 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευροεπιστή-
μες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» μεταξύ 
των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Α.Π.Θ.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 475/1.10.2020 (1)
Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του 

Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής 

Διδακτορικών Σπουδών 022 «Αρχαίος και Μεσαι-

ωνικός Κόσμος» του Πανεπιστημίου της Σορβόν-

νης (Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικής διατρι-

βής με συνεπίβλεψη.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τις 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43,

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13.3.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμι-
ση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών 
Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» 
(Β΄ 972),

4. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102),

5. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

6. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν,

7. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124),

8. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
(27.7.2020), κατά την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας με τη Σχολή Διδακτορικών Σπου-
δών 022 «Αρχαίος και Μεσαιωνικός Κόσμος» του Πανε-
πιστημίου της Σορβόννης για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής με συνεπίβλεψη,

10. τον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατρι-
βών του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (Β΄ 1471/2018),

11. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και της Σχολής Διδακτο-
ρικών Σπουδών 022 «Αρχαίος και Μεσαιωνικός Κόσμος» 
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης,

12. το απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(2η συνεδρία, 18.9.2020),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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την έγκριση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Διδακτορι-
κών Σπουδών 022 «Αρχαίος και Μεσαιωνικός Κόσμος» 
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Γαλλία), για εκπόνη-
ση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 3095 (2)
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευροεπιστή-

μες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» μεταξύ 

των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της 

Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σμού του Α.Π.Θ.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/2020)

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), 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. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α´ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α´ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α´ 112), όπως ισχύουν.

6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8.12.2017: «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-

γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´  4334) και β) 131757/
Ζ1/2.8.2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β´ 3387) υπουργικές αποφάσεις.

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 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)», και γ)  227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα 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 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) 
με θητεία από 1.9.2019 έως 31.8.2022.

10. Την υπ’ αρ. 164/3.9.2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις υπ’ αρ. 1757/17.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10.10.2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13.2.2020 
(ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (υπ’ αρ. 22/28.1.2020 συνεδρίαση) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Δια-
τμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευ-
ροεκφυλιστικά Νοσήματα».

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη-
μείας (υπ’ αρ. 704/15.7.2019 συνεδρίαση) της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Δια-
τμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευ-
ροεκφυλιστικά Νοσήματα».

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. (υπ’ αρ. 587/6.2.2020 συνεδρί-
αση) για την ίδρυση του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα».

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χη-
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μείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για 
τη συνδιοργάνωση του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα».

15. Την υπ’ αρ. 24863/25.5.2020 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των Τμημάτων Ιατρι-
κής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χημείας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της 
Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με 
τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήμα-
τα», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμες 
και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα». 

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της 
γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, κα-
θώς και η προώθηση της έρευνας για τη μελέτη και τη 
θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Επιπρόσθετο στόχο 
αποτελεί η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων που θα 
αποκομίσουν από τη φοίτησή τους, με γενικότερο στόχο 
την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων 
σε σχέση με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και την δι-
αμόρφωση της επαγγελματική τους πορείας.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος ανέκυψε λόγω της 
ιδιαίτερα αυξημένης εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών 
νοσημάτων στη σύγχρονη εποχή και της ανακύπτου-
σας ανάγκης για περαιτέρω έρευνα και επαγγελματική 
κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Μέσα από τη δι-
επιστημονική φύση του προτεινόμενου Προγράμματος 
επιχειρείται μια συντονισμένη προσέγγιση από το σύνο-
λο των επαγγελματιών υγείας, με στόχο τη διαμόρφωση 
ενός ενιαίου θεραπευτικού πλάνου αντιμετώπισης της 
χρόνιας φύσης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Δε-
ξιότητες όπως η μεθοδικότητα, η εξειδίκευση, η επαφή 
με την ακαδημαϊκή γνώση και την έρευνα, όπως και η 
επαφή με γνωστικά αντικείμενα ποικίλων επιστημών, θε-

ωρούνται σημείο αιχμής της σύγχρονης επιστημονικής 
και θεραπευτικής πρακτικής στις νευροεκφυλιστικές νό-
σους, οι οποίες απαιτούν μια συντονισμένη προσπάθεια 
από ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας.

Βάσει των προαναφερθέντων αναγκών, το εν λόγω 
Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής επάρ-
κειας των επιστημόνων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων οι 
οποίες χαρακτηρίζουν έναν καταρτισμένο ερευνητή και 
έναν καταρτισμένο επαγγελματία, και στην καλλιέργεια 
επαγγελματιών, ικανών να αντεπεξέλθουν στις σύγχρο-
νες απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής απέναντι στην 
επερχόμενη αύξηση της εμφάνισης των νευροεκφυλιστι-
κών νοσημάτων σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά 
δεδομένα.

Βασικοί στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
i. Η προώθηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους/

στις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ.
ii. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης με στόχο την κατά 

το δυνατόν αυξημένη επάρκεια των φοιτητών/τριών σε 
θέματα σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, καθώς και την εγκα-
θίδρυση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη 
και θεραπευτική αντιμετώπισή τους.

iii. Η διαμόρφωση επαγγελματιών, οι οποίοι θα δρά-
σουν με επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση στην άσκη-
ση του επαγγέλματός τους και θα καθίστανται ικανοί στο 
να απορροφηθούν σε ανάλογες θέσεις εργασίας.

iv. Η προαγωγή της συνεχούς και αδιάλειπτης έρευνας 
σε θέματα διάγνωσης, αιτιοπαθογένειας, επιδημιολογίας, 
φαρμακευτικής και μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης 
των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, που στοχεύει στην 
περαιτέρω κατανόηση των εν λόγω νοσημάτων μέσα 
από την εκπόνηση υψηλού επιπέδου και ακαδημαϊκού 
ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Κατευθυντήριες αρχές του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούν η μετά-
δοση στους/στις φοιτητές/τριες των απαραίτητων ακα-
δημαϊκών προσόντων, επιστημονικών αρχών, σύγχρο-
νων μεθόδων και εφαρμοσμένων πρακτικών, ικανών να 
τους/τις καταστήσουν εξειδικευμένους επαγγελματίες, 
οι οποίοι/ες θα τις εφαρμόζουν τόσο στην έρευνα όσο 
και στην κλινική πράξη αποτελώντας πρότυπα επαγγελ-
ματισμού και υψηλού επιπέδου κατάρτισης.

Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ. 
είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα 
μελέτης των νοητικών, συμπεριφορικών και θυμικών - 
συναισθηματικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνο-
νται στην εργασία, στο οικογενειακό περιβάλλον, στην 
καθημερινή ζωή του/της πάσχοντος/ουσας αλλά και του/
της περιθάλποντος/ουσας του/της. Επιπλέον, θα μελε-
τώνται οι δυναμικές αλλαγές, τόσο οι νοητικές όσο και 
οι συμπεριφορικές διεργασίες κατά την γήρανση, υγιή 
και παθολογική. Επιπρόσθετα θα αναλύονται θέματα 
σχετικά με την επιδημιολογία και τους παθογενετικούς 
μηχανισμούς που πυροδοτούν τις ανωτέρω διαταραχές, 
όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες. 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και 
Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» του Τμήματος Ιατρικής 
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του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νο-
σήματα».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν 
δεκτοί/ές για την παρακολούθηση του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, 
Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Επι-
στημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νοσηλευτι-
κής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας, όπως ειδικοί 
Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επι-
σκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, πτυχιούχοι άλλων 
συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όπως Ψυχολογίας, 
Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές και πτυχιούχοι άλ-
λων Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

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, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και 
μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος, όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. 
είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών 
τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
κατ’ ελάχιστο σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, συμπε-
ριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες -
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων 
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS), και συγκεκριμένα τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριά-
ντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του 
Β΄ εξαμήνου, την παρακολούθηση της πρακτικής άσκη-
σης, σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού με τον 
φορέα υποδοχής καθώς και την έναρξη εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας και δεκαπέντε (15) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) για την ολοκλήρωση της διπλωματικής 
εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια θα πρέ-
πει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυ-
χώς σε επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο 
Α΄ εξάμηνο σπουδών, δύο (2) υποχρεωτικά και ένα (1) 
επιλεγόμενο στο Β΄ εξάμηνο σπουδών, να έχει παρακο-
λουθήσει την πρακτική άσκηση (Β΄ εξάμηνο) και να έχει 

εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του/της εργα-
σία. Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων 
γίνεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄. Η έναρξη της διπλωματικής 
εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία - παρουσί-
αση διαγράμματος μελέτης) γίνεται στο Β΄ εξάμηνο και 
ολοκληρώνεται (συγγραφή - παρουσίαση) τρεις μήνες 
μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου, δηλαδή με τη λήξη του 
πλήρους ημερολογιακού έτους.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. και η γλώσσα 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
ορίζεται η ελληνική. Σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώ-
σεις δίνεται η δυνατότητα, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, 
η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας να είναι η αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/
κές φοιτητές/τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του 
αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και 
τις δυνατότητες του Προγράμματος. Ο ακριβής αριθ-
μός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως από την ΕΔΕ. 
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 υπ’ αρ. 3026/11 και 
16.6.2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. θα απα-
σχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
(Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής 
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 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 δι-
οικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται 
από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των θεωρητικών 
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η αίθουσα 
διδασκαλίας της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. και 
το αμφιθέατρο του Τμήματος Οδοντιατρικής, το οποίο 
διατίθεται, μετά από συνεννόηση και στις περιπτώσεις 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας Νό-
σου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, όπως επίσης 
και οι υπόλοιπες κτιριακές υποδομές του Τμήματος Ια-
τρικής αλλά και των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον 
είναι διαθέσιμες. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες 
θα παρακολουθούν τα εξωτερικά ιατρεία Μνήμης και 
Άνοιας, Parkinson, Νόσου κινητικού Νευρώνα, Σκλήρυν-
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σης κατά πλάκας, διαταραχών του ύπνου και αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων, μετά από συνεννόηση με τη 
διοίκηση του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ».

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025. 

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης 

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού

4.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

2.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 0,00 €
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 προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

30.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνω-
ση του Δ.Π.Μ.Σ.

5.000,00 €

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

0,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

6.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότη-
τας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου

1.500,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τε-
λών φοίτησης)

21.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 70.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(2.500,00 €) συνολικά.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση, θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αριθμ. 3096 (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδέ-

νων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 3028/2020)

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), 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. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύουν.

6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8.12.2017: «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄  4334) και β) 131757/
Ζ1/2.8.2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387) υπουργικές αποφάσεις.

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 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 
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σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114)», και γ)  227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα 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 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) 
με θητεία από 1.9.2019 έως 31.8.2022.

10. Την υπ’ αρ. 164/3.9.2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις υπ’ αρ. 1757/17.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10.10.2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13.2.2020 
(ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 29/7.4.2020 συνε-
δρίαση) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική 
Ενδοκρινών Αδένων».

12. Την υπ’ αρ. 30100/15.7.2020 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητι-
κών γνώσεων και η εμβάθυνση στους μηχανισμούς πα-
θοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των ενδο-
κρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διερεύνηση, 
στη περιεγχειρητική φροντίδα και τελικά στις τεχνικές 

χειρουργικής θεραπείας αυτών. Η χειρουργική των ενδο-
κρινών αδένων περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους πεδία:

1. Χειρουργικές παθήσεις θυρεοειδή αδένα
2. Χειρουργικές παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων
3. Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων
4. Χειρουργικές παθήσεις νευροενδοκρινών όγκων 

παγκρέατος
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. με τίτ-

λο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» εκπαιδεύονται 
στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

• Παθοφυσιολογία των χειρουργικών παθήσεων των 
ενδοκρινών αδένων.

• Διάγνωση και παρακολούθησή τους.
• Χειρουργικές ενδείξεις σύμφωνα με τις διεθνείς κα-

τευθυντήριες οδηγίες.
• Παραδοσιακές και νέες χειρουργικές τεχνικές.
• Επικουρικές νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται προ 

ή διεγχειρητικά.
• Ο ρόλος του νοσηλευτικού και παρα-ιατρικού προ-

σωπικού.
• Η περιεγχειρητική και όψιμη μετεγχειρητική παρα-

κολούθηση.
• Η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων και συνεργα-

σία μεταξύ σχετικών ειδικοτήτων.
• Η βασική έρευνα στις παθήσεις των ενδοκρινών αδέ-

νων.
Οι επιμέρους 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-
τώ ν/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία 
οι φοιτητέ ς/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 Ενδοκρινών Αδένων».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές 
στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων» 
είναι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, 
Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής της ημεδαπής 
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής.

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, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και 
μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος, όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. 
είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών 
τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
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Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονο-
μή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
του προτεινόμενου Π.Μ.Σ., ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμ-
βάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες -
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέ-
ταση σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο 
σπουδών, έξι (6) στο Β΄ εξάμηνο σποδών, πέντε (5) στο 
Γ΄ εξάμηνο σπουδών και τέλος η εκπόνηση της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Δ΄ εξάμηνο.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. απαι-
τείται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120 ) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), ως εξής:

α) Ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την 
επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα του 
πρώτου, δευτέρου και τρίτου εξαμήνου.

β) Τριάντα (30)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχε-
διασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος ορίζεται η 
ελληνική, ενώ ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η 
αγγλική. 

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ενδο-
κρινών Αδένων» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε σαράντα (40), μεταπτυχιακούς/κές 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. (υπ’ αρ. 3028/22.7.2020 συνεδρία-
ση) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, 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. παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη κτιριακή 

και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ. Επιπρόσθετα θα χρησιμοποιηθεί το αμφιθέατρο 
διδασκαλίας 150 θέσεων με την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας της Β΄ Χει-
ρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., η οποία στεγάζεται στο 
Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Η παρακολούθηση 
των επεμβάσεων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις 
της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής. Επιπρόσθετα για τις ανά-
γκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και μετά από έγκρι-
ση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, δίνεται η δυνατό-
τητα να χρησιμοποιηθούν το αμφιθέατρο εκδηλώσεων 
«Π. Μεταξάς» του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», καθώς και οι 
εγκαταστάσεις της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., 
με την υποδομή των χειρουργείων της, όπου μπορεί να 
πραγματοποιείται και η παρακολούθηση των χειρουρ-
γικών επεμβάσεων. Αυτή θα γίνεται υπό την επίβλεψη 
των διδασκόντων και περιλαμβάνει και την ανάλυση 
περιστατικών ασθενών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. 

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης 

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού

3.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

1.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.300,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

3.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1.000,00 €

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

25.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνω-
ση του Π.Μ.Σ.

5.000,00 €

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

5.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

9.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότη-
τας  - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου

3.000,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τε-
λών φοίτησης)

25.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 84.000,00 €
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συ-
νολικά.

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, 6 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045511510200008*
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