
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Β’ Επιπέδου 
στα αθλήματα: Ζίου Ζίτσου, Μπραζίλιαν Ζίου Ζί-
τσου, Κόμπατ Ζίου Ζίτσου, Σου-Μπακ-Ντο-Μου 
Ντουκ Κουάν και Μπουντοκαϊ στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ανοσια-
κού Συστήματος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφρα-
στική και Κλινική Προσέγγιση» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 561987 (1)
   Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Β’ Επιπέδου 
στα αθλήματα: Ζίου Ζίτσου, Μπραζίλιαν Ζίου Ζί-
τσου, Κόμπατ Ζίου Ζίτσου, Σου-Μπακ-Ντο-Μου 
Ντουκ Κουάν και Μπουντοκαϊ στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) της παρ. 6 του άρθρου 136 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 78 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 163) και όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4726/2020 (Α’ 181),

γ) την παρ.  1 του άρθρου 64 του ν.  4809/2021 
(Α’102),

δ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

2. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/553248/16-11-2021 και 
ΥΠΠΟΑ/621081/22-12-2021 έγγραφα της Ελληνικής 
Φίλαθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου 
(Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.).

3. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Ιδρύεται ενιαία σχολή προπονητών Β’ επιπέδου στα 
αθλήματα του ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, 
ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΣΟΥ-ΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ 
ΚΟΥΑΝ και ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ, η οποία θα λειτουργήσει στην 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο διάστημα από τη δημοσί-
ευση της παρούσας έως 31/12/2023 με σύνολο εκπαι-
δευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον 
παρακάτω πίνακα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ-
γκροτείται από τους:

1. ΒΡΑΧΝΟΣ ΣΙΜΕΩΝ, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως Πρό-
εδρος.

2. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., ως 
μέλος.

3. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, υπάλληλος της Γ.Γ.Α. 
ως μέλος.

4. ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Γεν. Γραμματέας της 
Ελληνικής Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου 
Ζίτσου, ως μέλος.

5. ΤΖΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Φιλάθλου Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Ζίου Ζίτσου, ως 
μέλος.

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται η ΖΗΜΑΡΙΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ και η ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, 
υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν 
καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους αμισθί.

Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες:

α. Εγκρίνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και το 
διδακτικό προσωπικό.

β. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο-
ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και 
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για 
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της 
σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από 
τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην 
επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες 
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό 
πρακτικό).

γ. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συγκέ-
ντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των 
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα. Επίσης, 
συμπληρώνουν πίνακα με τα στοιχεία των υποψηφίων 
τον οποίο υποβάλλουν στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ για 
την αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφί-
ων προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδρι-
άσεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων.

δ. Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις αι-
τήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το σχετικό 
πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνεδριάσεων της 
Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών (στον οποίο θα 
αναφέρονται τα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες 
διδασκαλίας) παραδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη 
λήξη της σχολής με ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο 
τμήμα της ΓΓΑ.

ε. Δημιουργεί και παραδίδει αρχείο με τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) ανά 
εξεταζόμενο μάθημα (γραπτά εξετάσεων, βαθμολογίες 
εξεταστών στα πρακτικά μαθήματα, κ.λπ.).

στ. Αποφασίζει για τους χώρους υλοποίησης του θεω-
ρητικού και πρακτικού μέρους που πληρούν τις προδια-
γραφές και ειδικά για τους αθλητικούς χώρους θα πρέπει 
να έχουν άδεια λειτουργίας.

ζ. Εγκρίνει το πρόγραμμα και τη διαδικασία των εξε-
τάσεων λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι οι γραπτές εξετάσεις θα πρέπει να γίνο-
νται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων και οι 
πρακτικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή.

η. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της σχολής.

ΑΡΘΡO 2
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αν. καθηγητής ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. 

Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

- Εισηγείται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην 
Επιτροπή Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς 
και το ωρολόγιο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη όσα 
προβλέπονται για τα υποχρεωτικά μαθήματα και το δι-
δακτικό προσωπικό στην παρούσα απόφαση.

- Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λει-
τουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύκλο αρμο-
διοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό, εργατικό και 
βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος, τον έλεγχο των παρουσιών και των απουσιών των 
σπουδαστών (τηρώντας σχετικό παρουσιολόγιο) και γε-
νικά την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της σχολής.

- Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ-
νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της.

- Έχει το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων, κατά περίπτω-
ση, έως και την αποβολή υποψηφίου από τη σχολή (με 
αιτιολογημένη εισήγησή του και απόφαση της επιτροπής 
διοίκησης της σχολής).

- Ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργικότητα των χώ-
ρων και του απαιτούμενου υλικού και εξοπλισμού, καθώς 
και των συναφών οργάνων για την καλή λειτουργία της 
σχολής.

- Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα 
διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν 
επιτυχώς από τη σχολή.

- Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμμένο 
πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και αποτυ-
χόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συγκεντρω-
τικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία 
εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.

- Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με τις 
παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία υπο-
βάλει στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

Επίπεδο Διδακτικές
ώρες

Διπλωματική εργασία/
άλλες εργασίες

Πρακτική 
άσκηση

Διάρκεια λειτουργίας 
σχολής (ελάχιστη)

Συνολική 
διάρκεια

Β 300 (250)* (50)* 100 6 μήνες 400
*Το σύνολο των ωρών είναι 300. Οι αριθμοί σε παρένθεση απεικονίζουν τη δυνατότητα συνδυασμού διδακτικών 

ωρών και εργασιών.
Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:
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ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ώρες - επίπεδο 2

ΚΥΚΛΟΣ/ ΤΟΜΕΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ώρες - επίπεδο 2

ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ώρες - επίπεδο 2

ΑΝΑΤΟΜΙΑ
10 ώρες (Θ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
10 ώρες (Θ)

ΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ:
20 ώρες (Θ)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
20 ώρες (Π)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
10 ώρες (Θ)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
10 ώρες (Θ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
20 ώρες (Π)

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
10 ώρες (Θ)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛ. 
ΕΡΕΥΝΑΣ
10 ώρες (Θ)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
10 ώρες (Θ)

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
10 ώρες (Θ)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
20 ώρες (Π)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
10 ώρες (Θ)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
30 ώρες (Θ)
(εκ των οποίων: ΑΝΤΙΤΟΠΙΓΚ 5 
ώρες, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 ώρες, ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
5 ώρες)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
30 ώρες (Π)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
30 ώρες (Π)

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
10 ώρες (Θ)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
10 ώρες (Θ)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
10 ώρες (Θ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
10 ώρες (Θ)

70 ώρες 60 ώρες 20 ώρες 150 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ: 130 ώρες ΣΥΝΟΛΟ: 170 ώρες

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 100 ώρες 

Η επιτυχής παρακολούθηση συνίσταται: (α) Στην πα-
ρακολούθηση μαθημάτων (παρουσίες), (β) στις γραπτές 
εξετάσεις στα διδασκόμενα μαθήματα η/και πρακτικές 
εξετάσεις (για το πρακτικό μέρος των μαθημάτων ειδί-
κευσης), (γ) στις εργασίες προόδου (ατομικές ή ομαδι-
κές, προαιρετικές ή υποχρεωτικές, σε θέματα ή γνωστικά 
αντικείμενα).

Οι ώρες των εξετάσεων δεν υπολογίζονται στις διδα-
κτικές ώρες.

Το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος για κάθε επίπεδο 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ.

Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ μπορούν να «μεταφέρουν» τις πα-
ρακολουθήσεις των γνωστικών αντικειμένων που έχουν 
διδαχθεί στα υποχρεωτικά μαθήματα των κύκλων 1 και 
2 με τους αντίστοιχους βαθμούς.

Η εποπτευόμενη ή καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση 
(100 ώρες) πιστοποιείται με την διαδικασία την οποία 

ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Διοίκησης όπου καθο-
ρίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχούς άσκησης.

Ειδικότερα, το πιστοποιημένο προπονητικό έργο περι-
λαμβάνει: α) την εποπτεία, β) παρακολούθηση και γ) πι-
στοποίηση από τον Διευθυντή της σχολής ή το διδακτικό 
προσωπικό των μαθημάτων ειδίκευσης ή προπονητές Α 
και Β κατηγορίας που ορίζονται με απόφαση της Επιτρο-
πής Διοίκησης, του παρεχόμενου από τον εκπαιδευόμενο 
προπονητικού έργου (ως προπονητής ή εκπαιδευόμενος 
προπονητής).

Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδα-
κτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως 
του 60% των ωρών).

Πριν την έναρξη των μαθημάτων της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση της πλατφόρμας και 
εκπαίδευση όλων των σπουδαστών στη γενική χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και ειδική χρήση 
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(εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ’ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όλοι στον 
τρόπο λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα του Γε-
νικού Κύκλου Σπουδών, τα οποία είναι κοινά για όλους 
τους σπουδαστές, για όλα τα αθλήματα, αλλά και μαθή-
ματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών.

Η υποχρεωτική παρουσία για την εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης της παραμονής των σπουδαστών στην ηλε-
κτρονική τάξη.

Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξου-
σιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής, αρμόδιο τμή-
μα της ΓΓΑ).

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν 
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου, ή επιστήμονες με 
ανάλογα προσόντα (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ).

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής 
προπονητών θα πρέπει να:

α) Έχει υποβάλλει αίτηση στη ΓΓΑ προκειμένου να εισα-
χθεί στο μητρώο εκπαιδευτών των σχολών προπονητών 
της ΓΓΑ,

β) συνεργάζεται για κάθε θέμα που αφορά στην ομαλή 
ενάσκηση των καθηκόντων του και την εύρυθμη λει-
τουργία της σχολής με το διευθυντή της σχολής,

γ) παραδώσει τη διδαχθείσα ύλη με τη μορφή γραπτών 
σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή,

δ) παραδώσει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) 
ημερών από τη διεξαγωγή τους.

Για τα μαθήματα του κύκλου της ειδίκευσης, μπορούν 
να εγγραφούν στο μητρώο και να αξιοποιηθούν σε πε-
ρίπτωση που υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών με τις προ-
διαγραφές όπως ορίζονται ανωτέρω, πτυχιούχοι ΑΕΙ, με 
προπονητικό ή/και διδακτικό έργο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη 
απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον 
τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται από 
απρόβλεπτους παράγοντες.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Στις δαπάνες 
αυτές περιλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν στις με-
ταβάσεις των μελών και των γραμματέων της επιτροπής 
εκτός Αθηνών (μετακινήσεις-διαμονή-διατροφή- άλλα 
έξοδα) που θεωρούνται ως απαραίτητες (συνεδριάσεις 
επιτροπής, έναρξη σχολής, εποπτεία λειτουργιάς σχολής, 
εξετάσεις, απονομή διπλωμάτων).

Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοί-
τησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 
350 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (άρ-

θρο 20 του ν. 4726/2020) και κατατίθεται στο τραπεζικό 
λογαριασμό της Ομοσπονδίας η οποία συντάσσει τον 
προϋπολογισμό της σχολής και τον γνωστοποιεί στην 
επιτροπή διοίκησης της σχολής. Οι πληρωμές των δαπα-
νών της σχολής γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της 
ομοσπονδίας, η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.

3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελά-
χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των 
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα. Με 
αιτιολογημένη πρόταση της ομοσπονδίας μπορεί να 
λειτουργήσει σχολή και με μικρότερο αριθμό ο οποίος 
δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) άτομα 
συνολικά. Ειδικότερα μπορεί να λειτουργήσει τμήμα για 
κάθε επιμέρους άθλημα με τουλάχιστον δέκα (10) άτομα

4. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων μπορούν 
σε κάθε σχολή να δημιουργούνται τμήματα με σκοπό 
την καλύτερη λειτουργία της σχολής και την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων. Τα τμήματα αυτά μπορούν να 
αφορούν το σύνολο των μαθημάτων ή μέρος αυτών και 
ιδιαίτερα του πρακτικού μέρους. Ο ανώτατος αριθμός 
του κάθε τμήματος για τα θεωρητικό μέρος είναι 140 
άτομα και για το πρακτικό μέρος 50 άτομα. Σε περίπτωση 
που ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τους 
150, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, η υλοποίηση του 
μπορεί να γίνει ως ένα τμήμα.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν αφορούν την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος 
εκπαίδευσης σε ένα ή περισσότερα αθλήματα, στα μαθή-
ματα ειδίκευσης (όλων ή μέρους αυτών) στη Θεσσαλονί-
κη, εφόσον ο αριθμός μετεχόντων κριθεί ικανοποιητικός.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη σχολή προ-
πονητών είναι:

1. Να είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δη-
μιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία του αθλήματος.

2. Να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών (συμπλη-
ρώνοντας το 21ο έτος της ηλικίας τους έως 31.12.2022).

3. Να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος 
προπονητή Γ’ επιπέδου από τη ΓΓΑ στο άθλημα, η οποία 
αποκτήθηκε τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την έναρ-
ξη της σχολής (συμπλήρωση ενός έτους με την ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

4. Να έχει προπονητική εμπειρία στο άθλημα, ελάχι-
στης διάρκειας οχτώ (8) μηνών ως προπονητής Γ’ επιπέ-
δου σε αναγνωρισμένο από τη Γ.Γ.Α. αθλητικό σωματείο/
ομοσπονδία, τούτο αποδεικνυόμενο από: α) αντίγρα-
φο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αναρτημένης στο ολοκληρωμέ-
νο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (ΤΑΧΙS) και β) 
βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά 
στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο 
οποίο εργάστηκε ως προπονητής.

5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής (με 
βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας - 
βεβαίωση περί ισοτιμίας).
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Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μιας 
αιτήσεως για την συμμετοχή τους για ένα και μόνο άθλη-
μα το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο των 
οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από 
το άρθρο 3 του ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

Ο έλεγχος όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών 
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και 
τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της 
σχολής.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί να παρακο-
λουθήσουν τη σχολή όσοι δεν πληρούν τις αναφερόμε-
νες στην παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στη 
σχολή προπονητών υποψηφίου του οποίου ο έλεγχος 
του φακέλου των δικαιολογητικών δεν έχει ολοκληρωθεί 
ή είναι υπό αίρεση.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα 
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σε όλα τα πρα-
κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.

2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα-
στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την 
επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.

3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης 
των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπο-
ρούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% 
των συνολικών ωρών διδασκαλίας.

4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα 
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές και 
πρακτικές εξετάσεις.

5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες από 
το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΑ.

6. Τα διπλώματα εκδίδονται με δαπάνη της οικείας 
ομοσπονδίας και ελέγχονται από τη ΓΓΑ ως προς τη 
νομιμότητα. Το κάθε δίπλωμα για να θεωρείται έγκυρο 
φέρει σφραγίδα και αρίθμηση από τη ΓΓΑ.

7. Ο τύπος των διπλωμάτων και τα όσα αναφέρονται 
σε αυτά είναι κοινός και σύμφωνος με πρότυπο που πα-
ραδίδει το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης 

ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το 
Υπουργείο Παιδείας - βεβαίωση περί ισοτιμίας). Όσοι 
διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυ-
τήριο του τριταξίου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ 
τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε 
στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων/Τμήμα Σπουδών 
Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων 
(ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους 
χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/86) «περί μη 
άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε 
ποινική δίκη».

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή 
διαβατηρίου.

6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής  - γενικά και ειδικά προσόντα 
συμμετοχής:

α) Αντίγραφο σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (έντυπο 3 η 4) ή 
ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας όπως αναρτάται στο 
taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο και β) 
βεβαίωση του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά 
στη διάρκεια απασχόλησης σε μήνες και το άθλημα στο 
οποίο εργάστηκε ως προπονητής.

Εάν η πρόσληψη προπονητή είναι προγενέστερη της 
καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλή-
ρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ, υποβάλλονται η αναγγελία πρόσληψης συνο-
δευόμενη από τον πίνακα Ε4 του ΕΡΓΑΝΗ (εκτύπωση 
με αμοιβή).

7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ - ΤΕΙ απαιτούνται:
- Πτυχίο
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθ-

μολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).
(Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η 

προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).
8. Για απόφοιτους σχολής προπονητών της ΓΓΑ οι οποί-

ες ιδρύθηκαν μετά το έτος 2016 απαιτείται:
- Φωτοαντίγραφο του διπλώματος.
9. Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων 

της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κα-
τάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική 
αρχή. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση 
των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώ-
σουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω 
του ιστότοπου: www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε 
το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

10. Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης με τα επισυ-
ναπτόμενα δικαιολογητικά ολοκληρώνεται τουλάχιστον 
ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λει-
τουργίας της σχολής.

11. Η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:

https://eservices.gga.gov.gr/case/sxoli-proponiton/
perigrafi/, πατώντας το εικονίδιο «Σύνδεση».

ΑΡΘΡΟ 9
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από-

φαση, ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοίκησης 
της σχολής με αιτιολογημένη απόφαση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας 
Ομοσπονδίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 79799 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ανοσι-

ακού Συστήματος και Νεφρικής Νόσου: Μετα-

φραστική και Κλινική Προσέγγιση» του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-

τελείου 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) και 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 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) αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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

8. Τις υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/
Ζ1/22- 11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμο-
γή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα 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”» 
διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

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. Την 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 υπ’  αρ. πράξεις του Πρύτανη του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.): 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 36/29-6-2021) της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η 
Αλληλεπίδραση Ανοσιακού Συστήματος και Νεφρικής 
Νόσου: Μεταφραστική και Κλινική Προσέγγιση».

13. Την υπ’ αρ. 56510/21-3-2022 θετική εισήγηση με 
αριθμό της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Α.Π.Θ. (υπ’ αρ. 31/15-3-2022 συνεδρίαση).

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ανοσιακού 
Συστήματος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφραστική και 
Κλινική Προσέγγιση» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
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έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ανοσιακού Συστήμα-
τος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφραστική και Κλινική Προ-
σέγγιση» τίτλος στην Αγγλική «Τhe Interaction between 
Immune System and Kidney Disease: Τranslational and 
Clinical Approach», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο-Σκοπός
1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση 

Ανοσιακού Συστήματος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφρα-
στική και Κλινική Προσέγγιση» του Τμήματος Ιατρικής 
του Α.Π.Θ. είναι η κατάρτιση, η έρευνα και η παροχή με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
ανοσιακού συστήματος και νεφρού, μέσα από κλινική και 
εργαστηριακή προσέγγιση, με εμβάθυνση στους ανο-
σολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται σε νεφρικές 
παθήσεις, στις επιπτώσεις της χρόνιας νεφρικής νόσου 
στο ανοσιακό σύστημα, αλλά και στην εργαστηριακή 
προσέγγιση βασισμένη στην εφαρμογή, αξιολόγηση και 
ερμηνεία προηγμένων ανοσοβιολογικών μεθόδων.

2. Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η με-
ταπτυχιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση και η παραγωγή 
υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού στα πεδία 
της νεφρολογίας, ανοσολογίας, βιοχημείας και βιοτεχνο-
λογίας. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση 
Ιατρών, Φαρμακοποιών, Βιολόγων, Βιοχημικών, Βιοτεχνο-
λόγων, Χημικών και Νοσηλευτών σε εξιδεικευμένα θέμα-
τα Νεφρολογίας, Ανοσολογίας, Βιοχημείας και Μεταμό-
σχευσης νεφρού, όπως και στην εφαρμογή εμβάθυνση 
σε βασικές και προηγμένες μεθόδους βιοτεχνολογίας 
βιοπληροφορικής, βιοστατιστικής και εφαρμογής της 
τεχνητής νοημοσύνης στην επεξεργασία δεδομένων. 
Απώτερος στόχος είναι ο εμπλουτισμός γνώσεων και 
η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι/-ες θα κληθούν να 
στελεχώσουν θέσεις που απαιτούν υψηλό και εξειδικευ-
μένο επίπεδο σε θέματα κλινικής νεφρολογίας, μεταμό-
σχευσης, ανοσολογίας και βιοχημείας.

3. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της 
συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η 
προώθηση συνεργασίας με συναφή 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 «Η Αλληλεπίδραση Ανοσιακού Συστή-
ματος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφραστική και Κλινική 
Προσέγγιση». Το Π.Μ.Σ. δεν έχει ειδικεύσεις.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ανοσιακού 
Συστήματος και Νεφρικής Νόσου: Μεταφραστική και 
Κλινική Προσέγγιση» γίνονται δεκτοί/-ές:

1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής με ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο (αναγνώριση τίτλου 

σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), από Τμήματα Ιατρικής, 
Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτε-
χνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. 
με συναφές γνωστικό αντικείμενο και πτυχιούχοι πρώην 
Τ.Ε.Ι. (όπως Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων).

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

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

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

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

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

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

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

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) 
μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής), έξι (6) υποχρε-
ωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο και τέσσερα 
(4) μαθήματα [τρία (3) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής] 
στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο. Επίσης για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται και η 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
κατά το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο. Η ανάθεση του θέματος της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο τέλος 
του δευτέρου (Β’ ) ακαδημαϊκού εξαμήνου και η ολοκλή-
ρωση συγγραφής, παρουσίασης και κρίσης αυτής, στο 
τέλος του τρίτου (Γ’ ) ακαδημαϊκού εξαμήνου.

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

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. και ως γλώσσα εκ-
πόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
ορίζεται η ελληνική. Με αιτιολογημένη απόφαση της 
Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η συγγραφή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες ετησίως.

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

Άρθρο 8
Προσωπικό

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

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

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

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του 
Τμήματος Ιατρικής.

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών 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 ερευνη-
τών/-τριών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνη-
τικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής με από-
φασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυ-
ντή/-τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες/-
τριες, καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν θέση ή 
προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας σε ερευ-
νητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

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

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

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

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 2.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 500,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/-
ουσών του Π.Μ.Σ. 800,00 €

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

200,00€

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

11.450,00 €

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

2.800,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 5.000,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 7.000,00 €

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

4.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (=30% 
Τελών Φοίτησης) 15.750,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 52.500,00 €
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 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, 22 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035490807220008*
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