
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευρο- 
επιστήμες, Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές» 
μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Ιταλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

2 Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Cardiovascular Disease (Καρδιαγγειακή Νόσος)» 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (Α.Π.Θ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 77878 (1)  
 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευρο- 

επιστήμες, Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές» 

μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Ιταλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

 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 Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέ-
λειο 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), ιδίως τα άρθρα 31-37, 43-45 
και 85.

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 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. ΕΠΕΙΓΟΝ/
5-3-2019 «Εφαρμογή της διάταξης του ν.  4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
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/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών 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 εφαρμο-
γή 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”».
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9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/
Ζ1/3-7-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος 
Υ.Ο.Δ.Δ. 809) για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 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 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 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.) υπ’ αρ. α) 2261/
7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με αριθμό 2705/
8-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 
(ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 (ΑΔΑ: 
6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρότησης της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (συνεδρίαση υπ’αρ. 40/26-7-2021) της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές» 
μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιτα-
λικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 
537/21-10-2021) της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες, 
Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές».

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., για τη συνδιοργάνωση του 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολογία 
και Εφαρμογές».

15. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 56495/21-3-2022 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 31/15-3-2022).

16. 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 
2022-2023 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμες, 
Νευρογλωσσολογία και Εφαρμογές» μεταξύ των Τμημά-
των Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσολο-
γία και Εφαρμογές» (τίτλος στην αγγλική «Neuroscience, 
Neurolinguistics and Applications», σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της απόφασης αυτής και του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός 

Γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η προώθη-
ση της διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και 
έρευνας, η προαγωγή της γνώσης και η παροχή υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επί-
πεδο πρακτικής άσκησης. Το Πρόγραμμα εστιάζει στη 
θεωρητική, αλλά και πρακτική κατάρτιση νέων επιστημό-
νων πάνω στην απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης στις 
νευροεπιστήμες και ειδικότερα στη νευρογλωσσολογία 
και τις πρακτικές εφαρμογές αποκατάστασης και παρέμ-
βασης στον τομέα της γλώσσας και των διαταραχών.

Τονίζεται ότι σε όλα τα αντίστοιχα Π.Μ.Σ. της ημεδαπής, 
το αντικείμενο των νευροεπιστημών διδάσκεται κυρίως σε 
προκλινικό - εργαστηριακό ή σε υπερεξειδικευμένο κλινι-
κό επίπεδο, δεν επιχειρείται η ολοκληρωμένη προσέγγιση 
του και κυρίως η διασύνδεση του με τη νευρογλωσσολογία 
και την αποκατάσταση των γλωσσικών διαταραχών.

Το Πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτει τα ζη-
τήματα της γνωστικής νευροεπιστήμης της γλώσσας, της 
νευροαποκατάστασης, των διαταραχών της γλωσσικής 
ικανότητας σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κλινικές και 
εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημό-

νων που εξειδικεύονται στη μελέτη της γλώσσας, υπό 
το πρίσμα των νευροεπιστημών, ως λειτουργίας δηλ. του 
εγκεφάλου. Προωθεί την εκπαίδευσή των επιστημόνων 
αυτών σε σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μεθόδους με-
λέτης της γλώσσας και τους/τις παρέχει σύγχρονη γνώση 
για τις γλωσσικές διαταραχές νευρολογικής και γενετικής 
αιτιολογίας ενώ παράλληλα τους/τις εκπαιδεύει σε κλινι-
κές και εκπαιδευτικές μεθόδους αποκατάστασης γλωσ-
σικών διαταραχών. Ως εκ τούτου, επιδιώκει την αναβάθ-
μιση των παρεχομένων υπηρεσιών αγωγής λόγου και 
αποκατάστασης, εφόσον εκπαιδεύει υπό το πρίσμα της 
νευροεπιστημών επαγγελματίες των εν λόγω υπηρεσιών.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/-ες του Δ.Π.Μ.Σ. αναμένεται να 
λάβουν τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να εφαρ-
μόσουν σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο, αλλά και να 
αξιοποιήσουν περαιτέρω την αποκτηθείσα γνώση, στη 
μετέπειτα επαγγελματική-επιστημονική σταδιοδρομία 
τους μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, σύνδεσης με 
την αγορά εργασίας και συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμες, Νευρογλωσσο-
λογία και Εφαρμογές» στις εξής ειδικεύσεις:
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α) Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευρο-
αποκατάσταση,

β) Διαταραχές της Γλώσσας και Κλινικές/Εκπαιδευτικές 
Εφαρμογές.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

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

1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Λογοθεραπείας, 
Ψυχολογίας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Παιδα-
γωγικών Τμημάτων, των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσ-
σων Τμημάτων Φιλολογίας, καθώς και άλλων συναφών 
Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και γενι-
κά πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων που έχουν 
ιδιαίτερο εν- διαφέρον για τις νευροεπιστήμες και την 
εξελικτική εφαρμογή τους.

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών 
πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 
αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ν. 3328/2005, Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγ-
γραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος 
ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύμα-
τος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο 
σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

4. Υποψηφιότητα για την επιλογή των εισακτέων μπο-
ρούν να θέσουν και τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-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 στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
στα οποία περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση και ο 
χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες-
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο/η Μεταπτυχιακός/-ή Φοιτητής/-τρια 
απαιτείται να συμπληρώσει συνολικά εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:

Ειδίκευση Ι «Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας 
και Νευροαποκατάσταση»:

α) Ογδόντα (80) ECTS από την επιτυχή παρακολούθη-
ση στα προσφερόμενα μαθήματα [τέσσερα (4) υποχρε-
ωτικά στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών, τέσσερα (4) 
επιλεγόμενα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών, ένα 
(1) επιλεγόμενο στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο σπουδών και ένα 
(1) επιλεγόμενο στο τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο σπουδών],

β) Δέκα (10) ECTS από τη συμμετοχή στις υποχρεωτι-
κές πρακτικές παρακολουθήσεις [τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο) και

γ) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση και παρουσί-
αση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας [τρίτο 
(Γ’ ) και τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο].

Ειδίκευση ΙΙ «Διαταραχές της Γλώσσας και Κλινικές/
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές»:

α) Εβδομήντα (70) ECTS από την επιτυχή παρακολού-
θηση στα προσφερόμενα μαθήματα [τέσσερα (4) υπο-
χρεωτικά στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών και τέσσερα 
(4) επιλεγόμενα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών και 
ένα επιλεγόμενο (1) στο τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο σπουδών],

β) Είκοσι (20) ECTS από τη συμμετοχή στις υποχρεωτι-
κές πρακτικές παρακολουθήσεις [τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο) και

γ) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση και παρουσί-
αση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας [τρίτο 
(Γ’ ) και τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο].

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο τα τέσσερα 
(4) διδασκόμενα μαθήματα είναι κοινά και για τις δύο 
ειδικεύσεις και υποχρεωτικά.

Στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο οι φοιτητές/-τριες και των 
δύο ειδικεύσεων, επιλέγουν τέσσερα (4) μαθήματα από 
επτά (7) προσφερόμενα.

Κατά το τρίτο (Γ’  ) εξάμηνο, οι φοιτητές/-τριες της 
Ειδίκευσης Ι «Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας 
και Νευροαποκατάσταση» υποχρεούνται να πραγμα-
τοποιήσουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση συνολικής 
διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) ωρών, ενώ οι φοι-
τητές/-τριες της Ειδίκευσης ΙΙ «Διαταραχές της Γλώσσας 
και Κλινικές/Εκπαιδευτικές Εφαρμογές» υποχρεούνται 
πρακτική άσκηση πεντακοσίων (500) ωρών σε φορείς 
υποδοχής, ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξουν. 
Επιπροσθέτως, οι φοιτητές/-τριες της Ειδίκευσης Ι «Γνω-
στική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευροαποκατά-
σταση» υποχρεούνται να επιλέξουν ένα (1) από τα δύο 
(2) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Επίσης, κατά το 
Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές/-τριες και των δύο ειδικεύσεων 
υποχρεούνται να υλοποιήσουν τη βιβλιογραφική επισκό-
πηση και το ερευνητικό σχέδιο για την Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.Ε. Ι).

Τέλος, κατά το τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο οι φοιτητές/-τριες 
και των δύο ειδικεύσεων υποχρεούνται να εκπονήσουν, 
να συγγράψουν και να παρουσιάσουν τη Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία τους (Μ.Δ.Ε.Ε. ΙΙ) και να επιλέξουν 
ένα (1) μάθημα επιλογής από τα δύο (2) επιλεγόμενα.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελ-
ληνική και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική 
σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων 

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτα-
το όριο, σε τριάντα (30) Μεταπτυχιακούς/- ές Φοιτητές/-
τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλο-
γα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατότητα του 
Προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εισακτέων 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, σε δεκαπέντε (15) Μεταπτυ-
χιακούς/-ές Φοιτητές/-τριες ετησίως για την ειδίκευση 
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«Γνωστική Νευροεπιστήμη της Γλώσσας και Νευροαπο-
κατάσταση» και σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες ετησίως για την ειδίκευση «Διαταραχές 
της Γλώσσας και Κλινικές/Εκπαιδευτικές Εφαρμογές». 
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών/-τριες για να 
λειτουργήσει το Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι δέκα (10) μεταπτυχια-
κοί/-ές φοιτητές/-τριες. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων 
καθορίζεται ετησίως από τη Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. Η 
κάθε ειδίκευση δεν λειτουργεί με λιγότερο από πέντε (5) 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. Σε περίπτωση που 
μία ειδίκευση δεν συμπληρώσει το ανώτατο όριο των 
εισακτέων, αυτοί/-ές μπορούν να εγγραφούν μετά από 
αξιολόγηση στην άλλη ειδίκευση με την προϋπόθεση 
ότι δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο (30) των τριάντα 
φοιτητών/-τριών.

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

Άρθρο 8 
Προσωπικό

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

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ιατρικής και Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας.

2. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
Τμημάτων Ιατρικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

3. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 των 
Τμημάτων Ιατρικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να ανατεθεί 
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου 
Α.Ε.Ι. ή να προσκληθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητών/-τριών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 

Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθη-
νών. Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. των Τμημάτων Ιατρικής και Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας με απόφασή της, έχοντας υπόψη 
την εισήγηση του/της Διευθυντή/-τριας του Δ.Π.Μ.Σ, μπο-
ρεί να καλέσει, ως «επισκέπτες/-τριες», καταξιωμένους/-ες 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/-τρι-
ας ή ερευνητή/-τριας σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

5. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των 
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Ε.Δ.Ε., 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέ-
χεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη 
κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ια-
τρικής του Α.Π.Θ. Οι υποχρεωτικές παρακολουθήσεις 
των κλινικών περιστατικών θα πραγματοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. 
και σε συνεργαζόμενα εργαστήρια και κλινικές του Τμή-
ματος Οι παρακολουθήσεις θα γίνονται υπό την επίβλε-
ψη των διδασκόντων/-ουσών και θα περιλαμβάνουν την 
επιστημονική ανάλυση των περιστατικών.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας – Τέλη φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/
2017 ανέρχεται συνολικά σε εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ 
(63.000,00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.000,00  €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 1.000,00  €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.250,00  €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/-ουσών του Δ.Π.Μ.Σ. 2.000,00  €
5. Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών/-τριών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00  €
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 15.000,00  €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 5.000,00  €
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. 3.000,00  €
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 5.850,00  €
10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ.). 3.000,00  €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 18.900,00  €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 63.000,00  €
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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 φοιτητή/-τρια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 77889 (2)
Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Cardiovascular Disease (Καρδιαγγειακή Νόσος)» 

του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης (Α.Π.Θ.). 

 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), ιδίως τα άρθρα 31-37, 43-45 
και 85.

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 υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/
8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-

λογισμού λειτουργίας 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).

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

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
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/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών 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. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση 
σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809).

10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8- 2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 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.) υπ’αρ.: α) 2261/
7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με αριθμό 
2705/8-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 
(ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 (ΑΔΑ: 
6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρότησης της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση με αριθμό 40/26-7-2021) της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του 
αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Cardiovascular Disease (Καρδιαγγειακή 
Νόσος)».

13. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 56511/21-3-2022 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’αρ. 31/15-3-2022).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Cardiovascular Disease 
(Καρδιαγγειακή Νόσος)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Cardiovascular Disease 
(Καρδιαγγειακή Νόσος)», σύμφωνα με την απόφαση 
αυτής και τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ., 
αποτελεί η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 
η προαγωγή της γνώσης καθώς και η ανάπτυξη της έρευ-
νας στο αντικείμενο της Καρδιαγγειακής Νόσου και της 
πρόληψής της. Το Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. εστιάζει στην 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων/- ουσών στην καρδιαγ-
γειακή νόσο καθώς και στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά 
με τη καρδιαγγειακή νόσο. Κατά τη διάρκεια των υπο-
χρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, αναλύονται 
διεξοδικά θέματα, όπως η αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώ-
δης διαβήτης και τα λιπίδια, οι βλάβες σε όργανα στόχο 
που σχετίζονται με αυτά, η άσκηση και η διατροφή σε 
καρδιαγγειακές νόσους, νεότερες τεχνολογίες για τη διά-
γνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιαγγειακό 
κίνδυνο, καθώς και η κλινική μεταπτυχιακή έρευνα στα 
παραπάνω γνωστικά πεδία. Οι απόφοιτοι/-ες του Π.Μ.Σ. 
θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώ-
σεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. αποτελεί η καλλιέργεια και η προα-

γωγή της γνώσης και συγκεκριμένα των πιο πρόσφατων 
δεδομένων της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά 
πεδία σε νέους/-έες επιστήμονες και ερευνητές/-τριες. 
Επίσης, η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων στην 
ιατρική επιστήμη και, ειδικότερα, στο αντικείμενο της 
Καρδιαγγειακής Νόσου.

Στόχος είναι να δοθούν στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε να 
ενδυναμώσουν τις γνώσεις τους με τις νεότερες τεχνικές, 
τις οποίες θα εφαρμόσουν στην μετέπειτα ιατρική τους 
σταδιοδρομία.

Βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπου-

δών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
πρακτικής άσκησης, δεδομένης της φύσης του εκπαι-
δευτικού αντικειμένου.

ii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεες 
θεωρητικές γνώσεις που θα τους/τις διασφαλίσει την 
ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων που 
παρουσιάζονται στον τομέα της Καρδιαγγειακής Νόσου.

iii. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στα πλαίσια 
της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχια-
κών διπλωματικών εργασιών.

iv. Η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με την καλλι-
έργεια και ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ. αποτελούν αφενός 
μεν η εξασφάλιση στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτη-
τές/-τριες επιστημονικών σύγχρονων γνώσεων και κατάλ-
ληλων ερευνητικών μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα 
τους/τις καταστήσουν ικανούς/-ές για συνεχή εκπαίδευση 
και βελτίωση της καθ’ ημέρα κλινικής πράξης, αφετέρου 
δε η καλλιέργεια σε αυτούς/-ές πρακτικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για μια υπεύθυνη και ολοκληρωμένη επιστη-
μονική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Επιπλέον στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης λειτουργίας του 
προγράμματος, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δια-
δικασίας, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με συ-
ναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του προτεινόμε-
νου Π.Μ.Σ. θα εκπαιδευτούν ενδεικτικά στα κάτωθι γνω-
στικά αντικείμενα:

1. Αρτηριακή υπέρταση
2. Αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη
3. Καρδιαγγειακός κίνδυνος στην παιδική ηλικία
4. Λιπίδια
5. Βλάβες σε όργανα στόχους
6. Νεότερες τεχνολογίες στη διάγνωση και παρακολού-

θηση του καρδιαγγειακού κινδύνου
7. Παρακολούθηση κλινικών περιστατικών καρδιαγ-

γειακού κινδύνου

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Cardiovascular Disease 
(Καρδιαγγειακή Νόσος)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

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

- 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).

1. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους Τμη-
μάτων Ιατρικών Σχολών, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, 
Βιολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους Τμημά-
των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

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

3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμε-
ται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπου-
δών 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).

4. Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και 
τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες των ανωτέρω αναφε-
ρόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν απο-
φοιτήσει πριν από 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 στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρί-
σης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα 
Διεξαγωγής του Προγράμματος

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

α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 
στα προσφερόμενα μαθήματα και τη συμμετοχή στην 
παρακολούθηση των κλινικών περιστατικών.

β) Τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση και παρουσία-
ση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα (12) 
μαθήματα [ οκτώ (8) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλε-
γόμενα). Στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο θα διδάσκονται τέσσε-
ρα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) επιλεγόμενα 
εκ των οποίων οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες θα 
επιλέγουν το ένα (1). Στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο θα διδά-
σκονται επίσης τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και 
δύο (2) επιλεγόμενα εκ των οποίων οι μεταπτυχιακοί/-ές 
φοιτητές/-τριες θα επιλέγουν το ένα (1). Στο τρίτο (Γ’ ) 
εξάμηνο θα πραγματοποιούν την εκπόνηση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι παρακολουθήσεις των κλινικών περιστατικών θα 
πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Γ’ Παθολο-
γικής Κλινικής του Α.Π.Θ. (Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου») κατά 
το εαρινό εξάμηνο. Η έναρξη της διπλωματικής εργασί-
ας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία-παρουσίαση δια-
γράμματος μελέτης) γίνεται στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και 
ολοκληρώνεται (συγγραφή - παρουσίαση) με τη λήξη του 
τρίτου (Γ’ ) εξαμήνου. Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. 
καθώς και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) Μεταπτυχιακούς/-ές 

Φοιτητές/-τριες ετησίως, με δυνατότητα τροποποίησης 
του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και 
τη δυνατότητα του Προγράμματος. Ο ελάχιστος αριθ-
μός εισακτέων φοιτητών/- τριών για να λειτουργήσει 
το Π.Μ.Σ. είναι οι δέκα (10) Μεταπτυχιακοί/-ές Φοιτη-
τές/-τριες. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται 
ετησίως από τη Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής.

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

Άρθρο 8
Προσωπικό 

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

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

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

1980 του Τμήματος Ιατρικής.
4. 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 εξει-
δικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδα-
πή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 
36 για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.

5. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

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

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη 
κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρι-
κής του Α.Π.Θ. Οι παρακολουθήσεις των κλινικών περι-
στατικών θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της 
Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. (Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργί-
ου»). Οι παρακολουθήσεις θα γίνονται υπό την επίβλεψη 
των διδασκόντων/-ουσών και θα περιλαμβάνουν την 
επιστημονική ανάλυση των περιστατικών.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας – Τέλη Φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (73.500,00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.950,00  €

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

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00  €

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

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

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 22.000,00  €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 7.000,00  €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. 3.000,00  €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 8.000,00  €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ.). 3.000,00  €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 22.050,00  €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 73.500,00  €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των τριών 

χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά φοιτητή/-τρια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033830107220008*
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