
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Αγγλόφωνου Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Biomedical Engineering» (Βιοϊατρική Μηχανική) 
μεταξύ των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών (επισπεύδον), Μη-
χανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής, Πληροφορικής, Βιολογίας 
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «MSc-Functional 
and Aesthetic Nasal Surgery» (Λειτουργική και 
Αισθητική Χειρουργική Ρινός) του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 49535 (1)
Ίδρυση του Αγγλόφωνου Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Biomedical Engineering» (Βιοϊατρική Μηχανική) 

μεταξύ των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανι-

κών και Μηχανικών Υπολογιστών (επισπεύδον), 

Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής, Πληροφορικής, Βιολο-

γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτε λείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

εν Θεσσαλονίκη» (Α´ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α´ 314).

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

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

4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

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

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ.: α) 163204/ 
Ζ1/29-9-2017 «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 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», 
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
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ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114)» και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/
Ζ1/03-07-2019 με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσά-
ρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης» (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος 
ΥΟΔΔ 809) με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

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

11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ’ αρ.: α) 1204/
14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης 
και β) 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με 
αριθμό 36944/16-6-2021, (ΑΔΑ:6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) περί 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/1-4-2021) της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Αγγλόφωνου Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Biomedical Engineering» (Βιοϊατρική 
Μηχανική).

13. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των συνεργαζόμε-
νων Τμημάτων: Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 23/9-4-2021), Χημικών Μηχανικών (συνεδρία-
ση με αριθμό 13/2-4-2021) της Πολυτεχνικής Σχολής, 
Πληροφορικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 373/16-4-2021), 
Βιολογίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 581/26-3-2021) της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών και Ιατρικής (συνεδρίαση με 
αριθμό 22/30-3-2021) της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
του Α.Π.Θ., για την ίδρυση του Αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Biomedical Engineering» (Βιοϊατρική Μηχανική)

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (επισπεύδον), Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, Πληρο-
φορικής, Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Α.Π.Θ. για 
τη συνδιοργάνωση του Αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Biomedical Engineering» (Βιοϊατρική Μηχανική).

15. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 33382/3-6-2021 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρία-
ση υπ’ αρ. 27/1-6-2021) για την ίδρυση του Αγγλόφωνου 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Biomedical Engineering» (Βιοϊατρική 
Μηχανική).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-

γισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., αποφα-
σίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Αγγλόφωνου Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
(επισπεύδον), Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, Πληροφορικής, Βιο-
λογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Biomedical Engineering» 
(Βιοϊατρική Μηχανική), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών (επισπεύδον), Μηχανολόγων Μηχα-
νικών, Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, 
Πληροφορικής, Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτε λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Biomedical 
Engineering» (Βιοϊατρική Μηχανική), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Βιοϊατρική Μηχανική καλύπτει μια 
ευρεία έκταση γνωστικών αντικειμένων που σχετίζο-
νται με τη βιοϊατρική τεχνολογία και περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων: την Εμβιομηχανική, τα Βιοϋλικά, την κα-
ταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση Ιατρικών Σημάτων/
Εικόνων, την Κλινική Μηχανική, την Ιατρική Ρομποτική, 
τις Τεχνολογίες Αποκατάστασης, τη Νανοϊατρική, την 
Εξατομικευμένη Ιατρική, τη Φαρμακομηχανική, τη Βιο-
πληροφορική, τη Νευρομηχανική, την ανάλυση βιοϊα-
τρικών δεδομένων με τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και 
τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική 
διάγνωση.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμέ-
νων εφαρμογών των τεχνολογιών της Βιοϊατρικής Μη-
χανικής σε συστήματα υγείας για πρόληψη, διάγνωση, 
θεραπεία και αποκατάσταση. Στόχος είναι η επιλογή αρί-
στων αποφοίτων από συναφή Τμήματα του εσωτερικού 
και εξωτερικού και η εκπαίδευση τους στην Βιοϊατρική 
Μηχανική για τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμι-
κού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η 
ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη στον κλά-
δο. Οι απόφοιτοι/-ες του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν να καλύ-
ψουν επιτυχώς ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό στον χώρο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και 
να καταλάβουν θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
καθώς επίσης και σε Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Biomedical Engineering» (τίτλος 
στην ελληνική «Βιοϊατρική Μηχανική»).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και διπλω-

ματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών 
Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πτυχία και διπλώματα 
συναφή προς τα πεδία ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017 και μόνο ένας/μία κατ’ έτος.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα, για 
τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες πλήρους 
φοίτησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος 
εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες - 
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης (Μ.Π.Ε.) ή 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης με Έρευ-
να (Μ.Π.Ε.Ε.) καθώς και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Ο συνολικός φόρτος και 
στις δύο περιπτώσεις αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ECTS. 
Το Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει: α) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών 
μαθημάτων στο Α’ εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν 
συνολικά σε τριάντα (30) ECTS, β) τη διεξαγωγή υπο-
χρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής στο Β’ 
εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν συνολικά σε τριά-
ντα (30) ECTS, και γ) την εκπόνηση Μ.Δ.Ε. στο Γ’ εξάμηνο 
σπουδών που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
απλώς βιβλιογραφική (εφόσον υπάρχει ομόφωνη από-
φαση της Ε.Δ.Ε., μετά από αιτιολόγηση, μπορεί ο όρος 
αυτός να παρακαμφθεί) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
ECTS. Το Μ.Π.Ε.Ε. περιλαμβάνει: α) τη διεξαγωγή υποχρε-
ωτικών μαθημάτων το Α’ εξάμηνο σπουδών που αντι-
στοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) ECTS, όπως και για 
το Μ.Π.Ε., β) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων 
το Β’ εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν συνολικά σε 
δέκα (10) ECTS, ίδια με τα υποχρεωτικά μαθήματα του 
Β’ εξαμήνου για το Μ.Π.Ε., και γ) την εκπόνηση εκτενούς 
ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
της οποίας το πρώτο (Α’ ) μέρος περιλαμβάνει τουλάχι-
στον τον σχεδιασμό, το υπόβαθρο και τη μεθοδολογία, 
εξετάζεται με παρουσίαση στο τέλος του Β’ εξαμήνου, 
αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ECTS, συνεχίζεται και ολοκλη-

ρώνεται στο Γ’ εξάμηνο με το Β’ μέρος που αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) ECTS. Φοιτητής/-τρια μερικής φοίτησης 
δεν μπορεί να επιλέξει το Μ.Π.Ε.Ε.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων 
είναι υποχρεωτική.

Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχι-
ακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες.

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

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. τη διδασκαλία των 
μαθημάτων μπορούν να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
και διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 ή 
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’  173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011 καθώς και αφυπηρετήσα-
ντα μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων και απο-
τελούν τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων/-ουσών.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, αίθουσες και ερ-
γαστηριακοί χώροι των συμμετεχόντων Τμημάτων του 
Α.Π.Θ. Όλα τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν σημα-
ντικό αριθμό επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού 
που καλύπτουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές τους 
δραστηριότητες. Όπως ορίζεται και στον Κανονισμό 
Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., όλα τα συμμετέχοντα Τμήματα δι-
αθέτουν το σύνολο του διαθέσιμου εξοπλισμού τους για 
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. 
Τα εργαστηριακά μαθήματα και οι ασκήσεις θα λαμβά-
νουν χώρα στα αντίστοιχα Εργαστήρια των Τμημάτων.

Τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας των εμπλε-
κομένων Τμημάτων του Α.Π.Θ. διαθέτουν τον αναγκαίο 
και επαρκή εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία 
του Δ.Π.Μ.Σ. Οι αίθουσες διδασκαλίας που θα χρησι-
μοποιηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος έχουν 
όλο τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, και 
δικτυακές διασυνδέσεις για παρουσίαση διαφανειών, 
video και τηλεπαρουσιάσεων.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 και για τα επόμενα πέντε έτη, έως και το ακα-
δημαϊκό έτος 2025-2026.
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Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας – Τέλη φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με τα άρθρα 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017, ανέρ-
χεται συνολικά σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) 
και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 11.000€

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

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Δ.Π.Μ.Σ. 1.500€

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

1.000€

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

10.000€

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

0,00€

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

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 8.500€

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

2.000€

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (=30%, 
εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορη-
γίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και 
για κρατικές επιχορηγήσεις)

18.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 60.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πε-
νήντα ευρώ (750,00 €) ανά εξάμηνο σπουδών για τους/
τις Έλληνες/-ίδες υπηκόους ή τους/τις υπηκόους χωρών 
της Ε.Ε. Για τους/τις υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., το ως 
άνω ποσό διπλασιάζεται, δηλαδή ανέρχεται στο ποσό 
των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ανά εξάμη-
νο σπουδών.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Αριθμ. 49530 (2)
Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «MSc-Functional 

and Aesthetic Nasal Surgery» (Λειτουργική και 

Αισθητική Χειρουργική Ρινός) του Τμήματος Ια-

τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

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

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανα-
συγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου 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. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 31-37 και 
43-45.

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

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

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

8. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
α)  163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια τάξεων 
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 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μετα-
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πτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμο-
γή 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/Ζ1/03-07-2019 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων 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 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.): α) υπ’ αρ. 1204/
14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης 
και β) 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’ 
αρ. 36944/16-6-2021, (ΑΔΑ:6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) περί 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 22/30-3-2021) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Αγ-
γλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «MSc-Functional and Aesthetic Nasal Surgery» 
(Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική Ρινός).

13. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 33370/3-6-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 27/1-6-2021) για την ίδρυση του Αγγλό-
φωνου Π.Μ.Σ. με τίτλο «MSc-Functional and Aesthetic 
Nasal Surgery» (Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργι-
κή Ρινός) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Aγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με τίτλο: «MSc-Functional and Aesthetic 
Nasal Surgery» (Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική 
Ρινός), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Aγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «MSc-Functional and Aesthetic Nasal 
Surgery» (Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική Ρινός), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Γνωστικό αντικείμενο του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ., είναι η 
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/- τριών στις 
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους για τη χειρουργική 
αντιμετώπιση των λειτουργικών αλλά και των αισθητι-
κών προβλημάτων της ρινός. Η μύτη αποτελεί ως όργανο 
αντικείμενο καθημερινής ενασχόλησης πολλών ειδικο-
τήτων με προεξάρχουσα σαφώς την Ωτορινολαρυγγολο-
γία (καθώς συνιστά το δεύτερο συνθετικό του ονόματός 
της), αλλά και την Πλαστική Χειρουργική, την Γναθοχει-
ρουργική, την Νευροχειρουργική, την Παιδιατρική, την 
Γενική Ιατρική, καθώς και την Ακτινολογία. Το σύνολο 
των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση 
των παθήσεων αυτού του ευγενούς οργάνου καταδει-
κνύει την πολυπλοκότητα αυτού και υπογραμμίζει την 
ανάγκη εξειδικευμένης γνώσης πάνω στην διάγνωση και 
χειρουργική αντιμετώπιση των ρινολογικών παθήσεων, 
γνώση που το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-
δών καλείται να μεταλαμπαδεύσει.

Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. 
συμπεριλαμβάνει την χειρουργική ανατομία αλλά και 
την φυσιολογία της ρινός ως μια απαραίτητη γνώση για 
τον/την ιατρό που θα χρειαστεί να παρέμβει χειρουργικά 
στην περιοχή αυτή, την κατανόηση της φυσιολογίας - 
παθοφυσιολογίας των ρινολογικών παθήσεων καθώς 
και την αντικειμενική αξιολόγηση τους (αντικειμενικές 
εξεταστικές μέθοδοι ρινός). Το γνωστικό αντικείμενο 
επίσης συμπεριλαμβάνει την γνώση των βασικών αρχών 
αισθητικής ρινός και προσώπου και την επίδραση που 
έχουν οι αλλαγές της μορφολογίας της ρινός στην καλή 
λειτουργία της. Την ιδιαιτερότητα αντιμετώπισης των 
διαταραχών αυτών όταν απαντώνται στον παιδιατρικό 
(συγγενείς δυσπλασίες), στον γηριατρικό πληθυσμό και 
σε ασθενείς που έχουν υποστεί κακώσεις της ρινός. Τέλος 
το σύνολο των θεραπευτικών δυνατοτήτων (κατά βάση 
χειρουργικών, αλλά και φαρμακευτικών και ελάχιστα πα-
ρεμβατικών) που υπάρχουν σήμερα.

Tο βασικό γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου 
Π.Μ.Σ. αποτελεί εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών στο σύνολο των παθήσεων που αντιμετω-
πίζονται στο πλαίσιο της λειτουργικής και αισθητικής 
χειρουργικής της ρινός, ώστε να καταστούν ικανοί/-ές 
να προσεγγίσουν διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά ένα 
σύνολο τέτοιων περιστατικών με τον πληρέστερο δυνα-
τό τρόπο εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα δεδομένα.

Σκοπός του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει 
όλους/-ες εκείνους/-ες τους/τις επαγγελματίες υγείας 
που ασχολούνται με την διάγνωση, παρακολούθηση και 
θεραπεία, (χειρουργική ή φαρμακευτική) ασθενών με 
παθήσεις ρινός, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά, 
επιστημονικά τεκμηριωμένα και με σύγχρονο τρόπο τις 
παθήσεις αυτές προσφέροντας υψηλής ποιότητας φρο-
ντίδα υγείας στους ασθενείς τους. Ειδικότερα οι μεταπτυ-
χιακοί/-ές φοιτητές/-τριες θα εκπαιδευτούν στο σύνολο 
των χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται σήμερα 
στην αποκατάσταση των διαταραχών της ρινός ξεκινώ-
ντας από την «απλή» σκολίωση του ρινικού διαφράγ-
ματος και φτάνοντας σε πιο σύνθετες και απαιτητικές 
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τεχνικές, όπως είναι η διαχείριση του μέσου τριτημορίου 
της ρινός και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της 
έσω και έξω ρινικής βαλβίδας καθώς και η επανεγχείρη-
ση ρινοπλαστικής (revision rhinoplasty). Στόχος είναι να 
δοθούν στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 
όλες οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε να «οπλιστεί» το χέρι 
τους με τις νεότερες τεχνικές, τις οποίες θα εφαρμόσουν 
στην μετέπειτα ιατρική τους σταδιοδρομία.

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

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

- Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεες 
θεωρητικές γνώσεις που θα τους/τις διασφαλίσει την 
ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλη-
μάτων στο πεδίο της ρινολογίας.

- Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε λειτουρ-
γικά αλλά και αισθητικά προβλήματα της ρινός που 
χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης στα πλαίσια της 
εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών.

- Η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με την καλ-
λιέργεια και ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιο-
τήτων στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών.

Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ. αποτελούν αφενός 
μεν η εξασφάλιση στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγ-
χρονων γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθό-
δων 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/-τές πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται 
για μια υπεύθυνη και ολοκληρωμένη επιστημονική και 
επαγγελματική δραστηριότητα.

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνε-
χούς βελτίωσης λειτουργίας του προγράμματος, της εκ-
παιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και η 
προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και 
Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του προτεινό-
μενου Π.Μ.Σ. θα εκπαιδευτούν στα κάτωθι γνωστικά 
αντικείμενα:

- Χειρουργική Ανατομία - Φυσιολογία ρινός
- Συγγενείς ανωμαλίες - Σύνδρομα ρινός (Congenital 

anomalies - Nasal syndromes)
- Αντικειμενική αξιολόγηση ρινικής λειτουργίας - Προ-

εγχειρητική αξιολόγηση ρινολογικού ασθενούς
- Βασικές αρχές χειρουργικής ρινικού διαφράγματος 

και ρινικών κογχών (προσπελάσεις, χειρουργικά βήματα, 
διαφραγματοπλαστική στην παιδική ηλικία, αιμάτωμα/
απόστημα/διάτρηση ρινικού διαφράγματος, τεχνικές 
μείωσης ρινικών κογχών)

- Βασικές αρχές αντιμετώπισης διαταραχών στην πε-
ριοχή της ρινικής πυραμίδας (ανοικτή ή ενδορρινική 
προσπέλαση, οστεοτομές, αφαίρεση ύβου, διόρθωση 
σκολιωτικής ρινός)

- Βασικές αρχές αντιμετώπισης διαταραχών της ράχης 
και του μέσου τριτημορίου της ρινός (εφιππιοειδής μύτη, 
χειρουργική της ρινικής βαλβίδας)

- Βασικές αρχές αντιμετώπισης διαταραχών στο κάτω 
τριτημόριο της ρινός (τεχνικές στην αποκατάσταση/δια-
μόρφωση της κορυφής, των πτερυγίων και της στυλίδας)

- Επενεγχείρηση στην ρινοπλαστική (Revision 
Rhinoplasty)

- Τραύμα ρινός και λοιπού προσώπου
- Ρινοχειρουργική σε χειλεοϋπερωιοσχιστία
- Ρινοχειρουργική στο σύνδρομο υπνικής άπνοιας
- Λειτουργική και αισθητική χειρουργική της ρινός 

στην Τρίτη ηλικία
- Χρήση των μοσχευμάτων στην λειτουργική και αι-

σθητική χειρουργική ρινός
- Εφαρμογή ενέσιμων πληρωτικών υλικών (fillers) και 

βοτουλινικής τοξίνης (botox) στη διαχείριση αισθητικών 
διαταραχών της ρινός

- Μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς, που έχει υπο-
βληθεί σε λειτουργική και αισθητική χειρουργική ρινός.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «MSc - Functional and aesthetic nasal 
surgery (Λειτουργική και Αισθητική Χειρουργική Ρινός)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
- 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).

- 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, μπορούν να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι/-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 τίτλο σπουδών και 
το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

- Ειδικότερα, στο Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. «MSc - Functional 
and aesthetic nasal surgery (Λειτουργική και Αισθητική 
Χειρουργική Ρινός)» γίνονται δεκτοί/-ές ως μεταπτυχια-
κοί/-ές φοιτητές/-τριες πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρι-
κής εν αναμονή για την ειδικότητα, ειδικευόμενοι/-ες και 
ειδικευμένοι/-ες ιατροί των ειδικοτήτων της Ωτορινολα-
ρυγγολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Γναθοπροσωπι-
κής Χειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Γενικής Ιατρικής 
καθώς και πτυχιούχοι Οδοντιατρικής.

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

- Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και 
τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες των ανωτέρω αναφε-
ρόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν απο-
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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 για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκπαίδευσης, συμπερι-
λαμβανομένης και της θερινής περιόδου, δηλαδή έχει 
διάρκεια ενός πλήρους ημερολογιακού έτους. Το Π.Μ.Σ. 
χαρακτηρίζεται ως εντατικό.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες - 
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

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

α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθη-
ση στα προσφερόμενα μαθήματα, τη συμμετοχή στις 
υποχρεωτικές πρακτικές παρακολουθήσεις των κλινικών 
περιστατικών και την έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

β) Δέκα πέντε (15) ECTS από την ολοκλήρωση και πα-
ρουσίαση της Μ.Δ.Ε.

Συνολικά το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει 
δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμη-
νο, τρεις (3) υποχρεωτικούς κύκλους παρακολούθησης 
κλινικών περιστατικών στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και την 
εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι 
υποχρεωτικά και διδάσκονται στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο 
σπουδών, ενώ το δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο περιλαμβάνει 
την κλινική εκπαίδευση στη λειτουργική και αισθητι-
κή χειρουργική της ρινός καθώς και την εκπόνηση της 
Μ.Δ.Ε.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. καθώς και ως 
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζε-
ται η αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τροποποίη-
σης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψη-
φίων και τις εξελισσόμενες δυνατότητες του Π.Μ.Σ. Ο 
ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται ετησίως από 
τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής. Ο ελάχιστος αριθ-
μός εισακτέων φοιτητών/-τριών για να λειτουργήσει το 
Π.Μ.Σ. είναι οι δέκα (10) μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-
τριες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, εισά-
γονται στο Π.Μ.Σ. πέντε (5) επιπλέον υποψήφιοι/-ιες που 
ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα, 
σύμφωνα με την αξιολογική τους κατάταξη.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 

από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (έκτακτη συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 3068/23-6-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

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

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

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

- Διδάσκοντες/-ουσες, σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπι-
κό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, με αι-
τιολογημένη απόφασή της, η Συνέλευση του Τμήματος, 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε., μπορεί να αναθέτει διδακτι-
κό έργο σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., ή να προσκαλέ-
σει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές/-τριες από ερευ-
νητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Επιπλέον με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, λαμβάνοντας 
υπόψη την εισήγηση της Σ.Ε., μπορεί να αναθέτει διδα-
κτικό έργο σε καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας 
σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Στο προτεινόμενο πρόγραμμα ο σχεδιασμός και η 
διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται υπό την επο-
πτεία του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του 
Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και της Α’ Ωτορινολαρυγ-
γολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 
Τα γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων/-ουσών θα 
είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα διδασκόμενα μαθήματα. 
Επιπλέον οι διδάσκοντες/- ουσες, εκτός της σημαντικής 
διδακτικής εμπειρίας, διαθέτουν πλούσιο ερευνητικό και 
συγγραφικό έργο στις επιμέρους ενότητες διδασκαλίας 
του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανα-
λαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. Για την υλοποίηση 
της διδασκαλίας των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί η 
υφιστάμενη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τμή-
ματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Οι υποχρεωτικές παρακολου-
θήσεις των κλινικών περιστατικών θα πραγματοποιού-
νται στις εγκαταστάσεις της Α’ Ωτορινολαρυγγολογικής 
Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και σε νωπά 
παρασκευάσματα κεφαλής, στο Εργαστήριο Ανατομίας 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ51832 Τεύχος B’ 3807/17.08.2021

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

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

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 3.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 2.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/ 
-ουσών του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €

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

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

25.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού 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 υπο-
στήριξης 10.000,00 €

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

3.800,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 25.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 84.000,00 €

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

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038071708210008*
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