
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-
δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εκπαίδευση STEM 
και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Δια-
τάξεων».

2 Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένος 
Προγεννητικός Έλεγχος» του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού 
σύμφωνα με το άρθρο ενενηκοστό πέμπτο του 
ν. 4812/2021 στο Α.Π.Θ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 966/09-12-2021  (1)
Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-

δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εκπαίδευση STEM 

και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Δια-

τάξεων».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συ-

νέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 
επιστήμες της αγωγής.

2. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/
2018 (Α΄ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

3. Την υπ’ αρ. 698/5.7.2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
«Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
“Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρο-
μποτικών Διατάξεων” “STEM Εducation and Educational 
Robotics Systems”» (Β΄ 3459) και την υπ’ αρ. 699/5.7.2021 
(Β΄ 3458), που αφορά στην έγκριση του κανονισμού του 
ανωτέρω ΠΜΣ.

4. Το πρακτικό της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με το οποίο εγκρίνεται η 
χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας στους αποφοίτους των παραπάνω ΠΜΣ (1η 
συνεδρία 22-09-2021).

5. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (8η συνεδρία, 
16-11-2021).

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

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαί-
δευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών 
Διατάξεων» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριθμ. 33214 (2)
Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένος 

Προγεννητικός Έλεγχος» του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 (Α΄ 154) «Περί ιδρύσεως Πανεπι-

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

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

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 31 - 37, 43 - 45 
και 85.

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 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 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 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 

«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 Διαπι-
στωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (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. Την υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-
ΠΨΟ) Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την υπ’ αρ. 29631/21-5-2021 απόφαση της Συγκλή-
του (Β΄ 2300) σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προ-
γεννητικός Έλεγχος» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίασηυπ’ 
αρ. 13/22-12-2020) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

14. Την υπ’ αρ. 8703/16-2-2021 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 25/26-1-2021).

15. 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 έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένος 
Προγεννητικός Έλεγχος» του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως εξής:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμη-
νο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 το Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος».

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμο-
σμένος Προγεννητικός Έλεγχος» (στην αγγλική γλώσσα 
«MSc-Applied Prenatal Diagnosis»).

ΑΔΑ: 6ΕΜ446ΨΖ2Ν-ΗΙΤ
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Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένος Προγεννη-
τικός Έλεγχος» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευνα και η 
παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους/στις επαγ-
γελματίες υγείας που σχετίζονται με την ειδικότητα της 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο 
της παθολογίας της κύησης και του εφαρμοσμένου προ-
γεννητικού ελέγχου. Φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξα-
σφαλίσει στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 
σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και αρχές που θα τους/
τις καταστήσουν ικανούς/-ές για συνεχή εκπαίδευση, 
καθώς και να καλλιεργήσει σε αυτούς/-ές τις κριτικές και 
δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά και 
δεοντολογικά υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η πα-
ροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών και 
πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της παθολογίας 
της κύησης. Η κύηση αποτελεί μία ιδιαίτερη περίοδο 
της ζωής της γυναίκας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
ευρείες προσαρμογές του οργανισμού, ειδικά μεταβο-
λικές, καρδιαγγειακές και ανοσολογικές, προκειμένου 
να υποστηρίξει τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της 
μητέρας και του εμβρύου. Παθολογικές καταστάσεις 
που προϋπάρχουν μπορεί να επηρεάσουν την κύηση, 
ή να επηρεαστούν από αυτήν, άλλες καταστάσεις (π.χ. 
προεκλαμψία) αναπτύσσονται αποκλειστικά στο πλαίσιο 
της κύησης και τέλος υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες 
στην κύηση ακολουθούν διαφορετική φυσική ιστορία 
από ότι εκτός κύησης. Η αύξηση της μέσης ηλικίας των 
εγκύων και οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
οδήγησαν στην αύξηση των γυναικών με προϋπάρχουσα 
παθολογία ή προδιάθεση σε παθολογία οι οποίες εγκυ-
μονούν, και αναλογικά έχει μεταβληθεί η ποιότητα της 
παθολογίας που απαντάται στην κύηση, για παράδειγμα 
έχει αυξηθεί η συμμετοχή της στεφανιαίας νόσου. Επι-
πλέον, η κλινική εικόνα αλλά και η αντιμετώπιση αρκετών 
καταστάσεων στην κύηση διαφέρει από εκείνη των ιδίων 
καταστάσεων εκτός κύησης.

Στόχος όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελ-
τίωσης του προγράμματος σπουδών, της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργα-
σίας με συναφή προγράμματα σπουδών και κέντρα της 
ημεδαπής και αλλοδαπής.

Άρθρο 2 
Όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ. 
(άρθρα 31, 32, 44 και 45 του ν.4485/2017)

Αρμόδια όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, που είναι το αρμόδιο 
όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, ορ-
γανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ., και 
ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν ανα-
τίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. η οποία έχει τις αρμοδι-
ότητες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. που απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής επιστημών υγείας του Α.Π.Θ., τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του οικείου Τμήματος για διετή θητεία και είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύμα-
τος η οποία συγκροτείται από τον/την Αντιπρύτανη/-ι 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο/η 
οποίος/-α εκτελεί χρέη Προέδρου, τους/τις Κοσμήτορες 
των Σχολών του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιό-
τητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017.

5. Ο/Η Διευθυντής/-τρια του Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/-α 
είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπλη-
ρωτή/-τριά του/της, με απόφαση της Συνέλευσης του 
οικείου Τμήματος, για διετή θητεία και πρέπει να πλη-
ροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
31 του ν. 4485/2017. Ο/Η Διευθυντής/-τρια δεν μπορεί 
να ορίζεται για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπρόσθετη αμοιβή για το δι-
οικητικό του/της έργο. Ο/Η Διευθυντής/-τρια του Π.Μ.Σ. 
ανήκει στην βαθμίδα του/της Καθηγητή/-τριας ή του/
της Αναπληρωτή/-τριας Καθηγητή/-τριας του Τμήματος 
Ιατρικής, έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμ-
ματος, έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του 
Προγράμματος, έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στην παράγραφο 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017, τις 
οριζόμενες στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κανονι-
σμού και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Ιατρικής (άρθρο 45, παρ. 1γ).

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.) , η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακα-
δημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 44 του 
ν. 4485/2017).

7. Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία συγκροτεί-
ται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
του Α.Π.Θ. και αποτελείται από τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του 
ιδίου ή συναφούς αντικειμένου που ανήκουν στην Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ., και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δικαι-
ολογητικών, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής 
και την κατάταξη των υποψηφίων με βάση τον υπολο-
γισμό των κριτηρίων και εισηγείται στη Συνέλευση του 
Τμήματος τον κατάλογο των επιτυχόντων/-ουσών, τον 
οποίο η τελευταία επικυρώνει.

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 
(παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017)

1. Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός 
Έλεγχος» γίνονται δεκτοί/-ές απόφοιτοι/-ες Τμημάτων 
Α΄ κύκλου σπουδών Ιατρικής, Βιολογίας ή Γενετικής, 
Μοριακής Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνο-
λογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής, Μαιευτικής, 
υποψήφιοι/-ες ή ειδικευόμενοι/- ες για την ειδικότητα 
της Μαιευτικής, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
(παρ. 1, άρθρο 34 του ν. 4485/2017).
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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, 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.

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 την κείμενη νομοθεσία.

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 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία 
Επιλογής Εισακτέων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

1. Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ 
ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/- ές φοι-
τητές/-τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, 
ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατό-
τητα του Προγράμματος.

2. Ετησίως και μέχρι τέλος Μαρτίου, η Συνέλευση του 
Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. ανακοινώνει τον αριθμό 
των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών που 
διατίθενται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

3. Ενδεικτικά και μέχρι το τέλος Ιουνίου ετησίως, με 
πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Ιατρικής, δημοσιεύεται προκήρυξη 
των θέσεων αυτών και καλούνται οι υποψήφιοι/-ιες να 
υποβάλουν τις αιτήσεις τους για υποψηφιότητα.

Με την αίτησή του/της ο/η υποψήφιος/-ια υποβάλλει 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη σε έντυ-
πη μορφή από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και σε ηλεκτρο-
νική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).

2) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπου-
δών Ελληνικού Πανεπιστημίου και σε περίπτωση πτυχι-
ούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό 
αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προ-
πτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο 
βαθμός πτυχίου.

4) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ανα-
λυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και ερευ-
νητική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχουν.

5) Υπόμνημα μέχρι 500 λέξεις στο οποίο αναφέρονται 
τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/-
ίας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται 
να παρακολουθήσει σπουδές στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

6) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 
επιλογής απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η 
γνώση και μιας ξένης γλώσσας, η οποία, όταν δεν είναι 

βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο 
αντίστοιχου ξενόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος 
είτε με την κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων δι-
πλωμάτων επάρκειας επιπέδου Β2. (Το επίπεδο γλωσ-
σομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής: α) 
Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, 
β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 
γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών 
στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 
347/2003). Οι υποψήφιοι/-ιες που είναι κάτοχοι της σχε-
τικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντί-
γραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει 
του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας 
ξένης γλώσσας).

7) Σε περίπτωση αλλοδαπού/-ής υποψήφιου/-ίας 
απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας 
επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Για τη γνώση σλαβικών γλωσ-
σών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Ίδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), ή τίτλος σπουδών ανα-
γνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί/-ές καταθέτουν 
πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας από 
Σχολείο Νέας ελληνικής Γλώσσας Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση 
που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού 
Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητι-
κού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

8) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική 
δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα κινητικότητας σπουδαστών/-τριών, καθώς και 
για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το γνωστικό 
πεδίο του Π.Μ.Σ.

9) Δύο (2) συστατικές επιστολές
10) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτό-

τητας.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αξιολόγηση του 

φακέλου των δικαιολογητικών και προσωπική συνέντευ-
ξη των υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή επιλογής 
εισακτέων.

Το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνε-
κτίμηση των κριτηρίων, προσμετρώνται ως εξής:

1- Ο γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμε-
νος επί τον συντελεστή ένα (1) [κατ’ ανώτατο όριο δέκα 
(10) μόρια].

2- Η αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήμα-
τα, ειδικά στα συναφή με το γνωστικό πεδίο του Π.Μ.Σ., 
[κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια].

3- Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, η συμ-
μετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης, σε συναφές 
αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ., [κατ’ ανώτατο όριο δέκα 
(10) μόρια].
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4- Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η προσωπι-
κή στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο 
του προγεννητικού ελέγχου [κατ’ ανώτατο όριο δέκα 
(10) μόρια].

5- Η γνώση ανώτερου (Β2) ή ανώτατου (Γ2) επιπέδου 
ξένης γλώσσας λαμβάνει έως πέντε (5) μόρια.

6- Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψήφι-
ου/-ίας και οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. 
που αναφέρονται στο υπόμνημά του, αξιολογούνται από 
ένα (1) έως πέντε (5) μόρια.

7- Στην προσωπική συνέντευξη αξιολογούνται η 
επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του/
της υποψήφιου/-ίας, η συναφής εξωπανεπιστημιακή 
δραστηριότητα. Ο βαθμός της προφορικής συνέντευ-
ξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή τρία (3) [κατ’ 
ανώτατο όριο τριάντα (30) μόρια].

8- Ο ανώτατος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκε-
ντρώσει ο/η υποψήφιος/-ια καθορίζεται στα ογδόντα 
(80) μόρια.

4. Η τριμελής Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με 
όλους/-ες τους/τις υποψηφίους/-ιες και ύστερα από τον 
σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/-ες δεν πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια καλεί σε προσωπική 
συνέντευξη, τους/τις προκρινόμενους/-ες υποψήφιους/-
ιες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας (αξιολόγηση με βάση το 
φάκελο δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη), 
καταρτίζει τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων/-ουσών.

5. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/-ουσών και τυχόν 
επιλαχόντων/-ουσών επικυρώνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., 
στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του οικείου Τμήματος. 
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, η έκδοση των 
αποτελεσμάτων και η εγγραφή των επιτυχόντων/-ουσών 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του 
χειμερινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

6. Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων 
είναι δυνατόν να κατατεθούν εντός προθεσμίας πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. εισηγείται επί των ενστά-
σεων και οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον/-την 
ενιστάμενο/-η για το αποτέλεσμα της ένστασης, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία της ένστασης.

7. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός/μιας ή περισσο-
τέρων υποψηφίων, καλούνται να εγγραφούν, εφόσον 
υπάρχουν οι επιλαχόντες/-ούσες, με βάση της σειρά τους 
στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Τα ανωτέρω περιγραφέντα κριτήρια επιλογής υποψη-
φίων μπορεί να αναμορφώνονται μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και έγκριση από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34 και 35 του Ν. 4485/2017)Χρονική 
διάρκεια

1. 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, πλή-
ρους φοίτησης (δηλ. 2 εξάμηνα παρακολούθησης μα-
θημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

2. Στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 
προβλέπεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33, 
του ν. 4485/2017, η δυνατότητα μερικής φοίτησης για 
εργαζόμενους/-ες φοιτητές/-τριες, η διάρκεια της οποί-
ας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής 
φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη ερ-
γαζόμενους/-ες μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες που 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις 
του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτε-
ρες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις όπως: ασθένεια, 
φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στρά-
τευση, λόγοι ανωτέρας βίας, για τις οποίες αποφασίζει 
η Συνέλευση του Τμήματος.

3. Επίσης, στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια 
της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/-κή φοιτητής/-τρια 
χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/-τριας. Ο χρόνος της 
αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

4. Επιπλέον και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις χορηγείται 
παράταση σπουδών και μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Σ.Ε. και επικύ-
ρωσης της απόφασης από τη Συνέλευση του Τμήματος 
Ιατρικής.

5. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμε-
να μαθήματα ή διαγραφής για λόγους όπως:

α) η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/-τρια (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξε-
τάσεις),

β) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και

γ) αίτηση του/της ίδιου/-ας του/της μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/-τριας,

αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφα-
σίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους 
διαγραφής.

6. Αν ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια αποτύχει 
στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, έως δύο φο-
ρές και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/
της, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα 
οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με 
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Η επανεξέταση του/των μαθήματος/των 
πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέ-
ντε (15) ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου 
κατά την οποία αποτυγχάνει ο/η φοιτητής/-τρια. Από 
την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/-η της εξέτασης 
διδάσκων/-ουσα.

7. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες εγγράφονται, 
μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας και συμ-
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μετέχουν στο Π.Μ.Σ. υπό τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό του 
Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν όλα 
τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που 
προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/-τριες του πρώ-
του κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Ιατρικής 
οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε μεταπτυχια-
κούς/-ές φοιτητές/-τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες.

8. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν με τα μαθήματα 
του χειμερινού εξαμήνου στις αρχές Οκτωβρίου. Το 
πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος 
είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και μπορεί 
να αναπτύσσεται σε δίωρα διδασκαλίας εβδομαδιαίως. 
Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται τέλος Ιανουαρίου 
και το εαρινό εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. 
Μετά το τέλος εκάστου εξαμήνου σπουδών ακολουθεί 
μία εβδομάδα εξέτασης των μαθημάτων. Τα μαθήματα 
του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επα-
ναληπτικά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, ενώ η 
εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 
θα πραγματοποιείται κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

9. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό 
των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100€) και η καταβολή 
τους γίνεται σε δύο (2) δόσεις και σε καθορισμένες ημε-
ρομηνίες, οι οποίες ορίζονται στην αρχή του Α΄ εξαμή-
νου. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται μόνο μετά την καταβολή 
της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

10. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μετα-
πτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες των οποίων το εισόδημα 
(ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομι-
κό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισο-
δύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτη-
τές/-τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των 
φοιτητών/-τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά 
τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρ-
θρο 35 του ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 
το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς/-ές που έχουν το μικρότερο 
εισόδημα. Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό 
με την εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Με 
όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που 
αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτεί-
ται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 31, του ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευ-
ταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο 
της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση 
φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος.

11. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλε-
ται από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ., ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών/-τριών στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων

Α. Πρόγραμμα Σπουδών
1. Με την εγγραφή των υποψηφίων για κάθε μεταπτυ-

χιακό/-ή φοιτητή/-τρια ορίζεται ο/η Διευθυντής/-τρια 
του Π.Μ.Σ. και ο/η Αναπληρωτής/-τρια του/της, ως επι-
βλέποντες/-ουσες, αρμόδιοι/-ιες για την καθοδήγηση, 
παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας των σπουδών 
τους.

2. Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται αλλοδαποί/-ές 
ειδικοί επιστήμονες για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η 
διδασκαλία δύναται να γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Για 
την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής 
εξέταση σε δέκα τρία (13) υποχρεωτικά μαθήματα, έξι 
(6) στο Α΄ εξάμηνο, έξι (6) στο Β΄ εξάμηνο και ένα (1) 
στο Γ΄ εξάμηνο. Ο συνολικός αριθμός μονάδων ECTS 
του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90) [τριάντα 
(30) για κάθε ένα από τα δύο εξάμηνα μαθημάτων και 
τριάντα (30) για το Γ΄ εξάμηνο συμπεριλαμβανομένης 
και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)]. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες 
φόρτου εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
από τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες είναι 
υποχρεωτική.

3. Η κατανομή των μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Μαθήματα Α΄ εξαμήνου
Ώρες 

Διδασκαλίας/ 
Μάθημα

ECTS

1. Σύλληψη εμφύτευση 12 5

2. Βελτιστοποίηση προσυλληπτικών 
συνθηκών

12 5

3. Ανάπτυξη πλακούντα και εμβρύου 12 5

4. Φυσιολογία της κύησης 12 5

5. Αρχές γενετικής 12 5

6. Παθολογία αρχόμενης κύησης 12 5

Σύνολο 72 30

Μαθήματα Β΄ εξαμήνου
Ώρες 

Διδασκαλίας/ 
Μάθημα

ECTS

1. Ενδομήτριες λοιμώξεις 12 5

2. Τερατογόνα 12 5

3. Υπερηχογραφικός έλεγχος 12 5

4. Ανατομικές ανωμαλίες 12 5

5. Διαταραχές ανάπτυξης 12 5

6. Ιατρονομικά, ιατρικό σφάλμα ή 
αμέλεια

12 5

Σύνολο 72 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Επιδημιολογία-Βιοστατιστική 12 5
(Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσί-
αση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας)

- 25

12 30
Σύνολο διδακτικών ωρών 156
Σύνολο ECTS του Π.Μ.Σ. 90

4. Με πρόταση της Σ.Ε. μπορεί να γίνεται τροποποίηση 
και ανακατανομή του προγράμματος των μαθημάτων. Η 
τροποποίηση των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής και επικύρωσή της 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

Β. Έλεγχος Γνώσεων - Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)

1. Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται στο 
τέλος κάθε εξαμήνου και περιλαμβάνει:

Α) Γραπτές εξετάσεις
Β) Προφορικές εξετάσεις
Γ) Εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξα-

μήνου.
2. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της 

επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών ορίζεται 
από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
3. Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημά-

των του Π.Μ.Σ. και της Μ.Δ.Ε. ορίζεται ο μεγαλύτερος 
ή ίσος του έξι (6). Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. προσδι-
ορίζεται από την επίδοση του/της φοιτητή/- τριας στα 
μαθήματα, και στη Μ.Δ.Ε.

4. Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση 
της Μ.Δ.Ε. (παρ. 4, άρθρο 34 του ν. 4485/2017). Η Συντο-
νιστική Επιτροπή (ύστερα από αίτηση του/της υποψηφί-
ου/-ίας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/-η επιβλέπων/-ουσα και 
η περίληψη της προτεινόμενης εργασίας) ορίζει τον/
την επιβλέποντα/-ουσα αυτής και ταυτόχρονα συγκρο-
τεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση 
της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η 
επιβλέπων/- ουσα. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημο-
νική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

5. Η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. αρχίζει με την 
ανάθεση του θέματος από τον/την επιβλέποντα/- ουσα 
Καθηγητή/-τρια και την ανακοίνωση του θέματος στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Το θέμα αυτό εγγράφεται σε 
ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασι-
ών, που τηρείται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στον κατά-
λογο αυτόν περιλαμβάνεται απαραιτήτως το όνομα του/
της υποψηφίου/-ίας, ο/η επιβλέπων/-ουσα Καθηγητής/-
τρια, η ημερομηνία της ανακοίνωσης στη Συνέλευση του 
Τμήματος και η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας, είτε 
με αποδοχή είτε με απόρριψη.

6. Η λήξη της διαδικασίας κρίσης και βαθμολόγησης 
της Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη συμπλή-

ρωση του κύκλου σπουδών. Είναι δυνατό, με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος να παρατείνεται κατά ένα 
(1) έτος ο χρόνος σύνταξης και υποβολής της Μ.Δ.Ε. Αν 
παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, το θέμα διαγρά-
φεται από τον κατάλογο και η περάτωση του Β’ κύκλου 
σπουδών θεωρείται ότι έληξε αδοκίμως και ανεπιτυχώς.

7. Κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστή-
ματος μπορεί να δοθεί βεβαίωση ότι ο/η μεταπτυχια-
κός/-ή φοιτητής/-τρια είναι εγγεγραμμένος/-η, και μέχρι 
την υποβολή της Μ.Δ.Ε. μπορεί να δοθεί βεβαίωση ότι 
ο/η φοιτητής/-τρια βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της 
Μ.Δ.Ε.

8. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός/μιας 
υποψηφίου/-ιας, παρά μόνο με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του/της επιβλέποντος/-ουσας Καθηγητή/- τριας. Αλλαγή 
θέματος Μ.Δ.Ε. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών.

9. Η Μ.Δ.Ε. συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος είναι δυνατή η συγγραφή της Μ.Δ.Ε. στην αγγλική 
γλώσσα.

10. Με την ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε., και την έγκρισή 
της από την εξεταστική επιτροπή, αυτή υποβάλλεται 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για να εισαχθεί προς κρίση, 
σε τέσσερα (4) αντίτυπα (3 σε έντυπη μορφή και 1 σε 
ηλεκτρονική μορφή).

11. Για να εγκριθεί μία Μ.Δ.Ε., πρέπει να ανταποκρίνε-
ται στις παρακάτω απαιτήσεις:

α) Το περιεχόμενο της να είναι συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

β) Η πραγμάτευση, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει παντελώς 
νέα στοιχεία, να γίνεται με νέο τρόπο προσέγγισης των 
πηγών και της βιβλιογραφίας, ώστε να τεκμηριώνεται 
πειστικά η ερευνητική προσπάθεια και επίδοση του/της 
υποψηφίου/-ίας.

12. Για την τελική κρίση της Μ.Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/-
ή φοιτητής/-τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον 
της εξεταστικής επιτροπής. Η ημερομηνία και ο τόπος 
υποστήριξης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
Στην υποστήριξη παρίστανται τα μέλη της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής και η παρουσίαση μπορεί να είναι 
και δημόσια.

13. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της Μ.Δ.Ε. από 
τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν μπορεί να εί-
ναι μικρότερος του έξι (6), αλλιώς η Μ.Δ.Ε. θεωρείται 
απορριπτέα και ο/η φοιτητής/-τρια δεν ολοκληρώνει 
τη φοίτηση.

14. Μετά την παρουσίαση της εργασίας και με ευθύ-
νη του/της επιβλέποντος/-ουσας συντάσσεται πρακτικό 
αξιολόγησης που υπογράφεται από τα μέλη της εξετα-
στικής επιτροπής.

15. Προϋπόθεση για τη εξέταση της Μ.Δ.Ε. είναι ο/η 
φοιτητής/-τρια να έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώ-
σεις του/της, δηλαδή την επιτυχή εξέταση στα μαθήμα-
τα του προγράμματος σπουδών και την καταβολή των 
τελών φοίτησης.
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16. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο όρο των μαθημάτων Π.Μ.Σ. και της Μ.Δ.Ε., η 
στάθμιση των οποίων γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες του Π.Μ.Σ. και της Μ.Δ.Ε. και υπολογίζεται, με ακρίβεια 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος του Π.Μ.Σ. και της Μ.Δ.Ε., πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που 
απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. δηλαδή βαθμός Δ.Μ.Σ. = με το άθροισμα των γινομένων του βαθμού κάθε 
μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος + τον βαθμό της Μ.Δ.Ε. x αντίστοιχα ECTS ÷ τον ελάχιστο ECTS που 
απαιτούνται για την λήψη του Δ.Μ.Σ.

άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός Μ.Δ.Ε. x ECTS) 
Ο βαθμός Δ.Μ.Σ.. = _____________________________________________________________________________________________________________
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17. Το βαθμολόγιο κατατίθεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, προς 

έγκριση από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών.

Άρθρο 7 
Υποτροφίες

Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προ-
βλέπει τη χορήγηση υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες, μετά από πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες δίνονται 
με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: 
αφορούν φοιτητές/- τριες κανονικής φοίτησης, μέσος 
όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή 
προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγη-
σης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων 
καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Ειδικότερα ορίζεται ότι θα χορηγείται μία (1) υποτροφία 
αριστείας η οποία έγκειται στην απαλλαγή της καταβολής 
ποσοστού 50% των τελών φοίτησης, στον/στην φοιτη-
τή/-τρια ο/η οποίος/-α θα ολοκληρώνει το Α΄ εξάμηνο 
σπουδών του Π.Μ.Σ. στον προβλεπόμενο χρόνο συγκε-
ντρώνοντας τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των συμ-
φοιτητών/-τριών του/της, για το σύνολο των μαθημάτων 
του Α΄ εξαμήνου. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/-ή 
φοιτητής/-τρια έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο 
φορέα, δεν δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.

 Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

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

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

οικείου Τμήματος και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
3. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του 

Τμήματος Ιατρικής.
4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε πε-

ρίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των 
κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να 
αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημά-
των του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητών 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 

Αθηνών. Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής με 
απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευ-
θυντή/- τριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως «επισκέ-
πτες/-τριες», καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας 
σε ερευνητικό κέντρο, 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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.

6. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/-ουσών περι-
λαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος 
ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο 
καθορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος και η 
επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες.

7. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/-τρι-
ών ανά διδάσκοντα/-ουσα ορίζεται σε δύο (2) φοιτη-
τές/-τριες/διδάσκοντα/-ουσα (ο μέγιστος αριθμός των 
διδασκόντων/-ουσών είναι 15), ο αριθμός αυτός είναι 
κατά πολύ μικρότερος του αριθμού των προπτυχιακών 
φοιτητών/τριών (περίπου 2.887 εγγεγραμμένοι φοιτη-
τές/-τριες ) σε σχέση με τους διδάσκοντες/-ουσες μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. (337 μέλη Δ.Ε.Π.) 
σε προπτυχιακό επίπεδο για τη διασφάλιση της ποιότη-
τας όλων των κύκλων σπουδών (παρ. 1β, άρθρο 45 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 9 
Έσοδα Π.Μ.Σ. - Διαδικασία Οικονομικής 
Διαχείρισης 
(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017)

Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. μπορούν να προέρχονται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οροθετεί-
ται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
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δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
στ) την καταβολή τελών φοίτησης και τυχόν πιστώσεις 

από:
- τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμε-

νων για την οργάνωσή του φορέων
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.
Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός 

Έλεγχος» προέρχονται από την κατηγορία (στ), τέλη φοί-
τησης ποσού δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100€).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 
η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα 
του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 
6 του ίδιου άρθρου τα Α.Ε.Ι., -αντιστοίχως τα Τμήματα 
στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως να δη-
μοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογι-
σμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των 
δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών 
φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων/-ουσών στα 
Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων/-ουσών που 
τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιζ΄ του ν. 4485/2017)

1. Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανατίθεται στη 
Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

2. Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η βασική 
υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, Νησίδα 
Η/Υ και εξειδικευμένη ηλεκτρονική υποστήριξη) του 
Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Η διάταξη των χώρων 
διαμορφώνεται και προσαρμόζεται στον αριθμό των 
φοιτητών/-τριών.

3. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων είναι απαραίτητος 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οπτικοακουστικό υλικό 
(οθόνες προβολής, projectors, ηχητική και μικροφωνική 
εγκατάσταση κλπ.) ο οποίος καλύπτεται από τα έσοδα 
του Π.Μ.Σ.

4. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός 
Σπουδών στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., ο οποίος περι-
λαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των 
διδασκόντων/-ουσών, τα δικαιώματα (υποτροφίες, δι-
δακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.) των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/-τριών, τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/-τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουρ-
γία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και των βι-
βλιοθηκών του Τμήματος.

Άρθρο 11 
Τελετή Αποφοίτησης
(άρθρο 45, παρ. 1 εδαφ. ιε΄του ν. 4485/2017)

Η τελετή αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και μπορεί 
να πραγματοποιείται δημόσια.

Άρθρο 12 
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 4485/2017)

1. Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. απονέμεται από το Τμήματος 
Ιατρικής του Α.Π.Θ. Το Δ.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Ιατρικής και αναγράφονται: το Τμήμα 
Ιατρικής που οργανώνει και λειτουργεί το Π.Μ.Σ., η χρο-
νολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδο-
σης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, 
ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα ταυτοποιητικά στοιχεία του/της 
μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας και ο χαρακτηρισμός 
αξιολόγησης (Καλώς, Λίαν Καλώς ή Άριστα).

2. Στον/Στην απόφοιτο/-η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορη-
γείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακο-
λούθησης και περάτωσης του Προγράμματος.

3. Επιπλέον του Δ.Μ.Σ. χορηγείται Παράρτημα Διπλώ-
ματος [άρθρο 15 του ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξη-
γηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευ-
σης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά 
τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

4. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών απονέμεται στους 
φοιτητές/-τριες μόνο μετά την καταβολή του συνολικού 
ποσού των τελών φοίτησης. Οι φοιτητές/-τριες, οι οποί-
οι/-ες δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, 
μπορεί να στερηθούν την απονομή του τίτλου ή των 
ECTS του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

1. Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, 
ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια υποχρεούται να ανα-
φέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

2. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό πα-
ράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/-ας άλλου/-ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 
εργασίας άλλου/-ης δημοσιευμένης ή μη, χωρίς τη δέ-
ουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκ-
μηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/-ας του/
της υποψηφίου/-ίας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 
στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 
Τμήματος για διαγραφή του.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολο-
γημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/-ουσας Καθη-
γητή/-τριας, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος μπορεί 
να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

4. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε., η οποία ειση-
γείται στη Συνέλευση του Τμήματος για αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα πα-
ραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενι-
κότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια κατά τη 
συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας όπως 
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σχετικές διατάξεις ν. 5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 
160/2008 (23 έως 25).

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. μπορούν να τροποποιούνται, μετά από τεκ-
μηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε., απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και επικύρωση αυτής από τη Σύγκλητο 
του Α.Π.Θ.

2. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπίζεται με 
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλή-
του του Ιδρύματος, με τροποποίηση του Κανονισμού και 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιεχόμενο μαθημάτων 

Α΄ εξάμηνο
1. Σύλληψη-εμφύτευση
Η ανθρώπινη αναπαραγωγή προϋποθέτει την ένωση 

του σπερματοζωαρίου με το ωάριο και τη δημιουργία 
του ζυγωτού, μια διαδικασία που ονομάζεται γονιμοποί-
ηση ή σύλληψη. Για την επίτευξη της κυοφορίας το γονι-
μοποιημένο ωάριο μεταναστεύει στην ενδομήτριο κοι-
λότητα, όπου εμφυτεύεται σε κατάλληλο σημείο. Μέσω 
του εισαγωγικού αυτού μαθήματος οι φοιτητές/-τριες 
θα εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τα στάδια της 
γονιμοποίησης, γνώσεις απαραίτητες για την απρόσκο-
πτη παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 2. Βελτιστοποίηση προσυλληπτικών συνθηκών
Η πορεία και η έκβαση μια εγκυμοσύνης εξαρτάται από 

πλήθος παραγόντων που προϋπάρχουν ή έπονται της γο-
νιμοποίησης. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι 
δυνητικά τροποποιήσιμοι ενώ κάποιοι όχι. Συζητώντας 
για τη βελτιστοποίηση των προσυλληπτικών συνθηκών 
θα αναφερθούμε σε όλους τους τρόπους και τα μέτρα 
που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να διασφαλίσουμε 
το καλύτερο περιβάλλον ανάπτυξης μια εγκυμοσύνης.

3. Ανάπτυξη πλακούντα και εμβρύου
Για να κατανοήσει κανείς τις ανωμαλίες του αναπτυσ-

σόμενους εμβρύου και τις παθολογικές καταστάσεις που 
μπορεί να εκδηλωθούν στην κύηση, απαιτείται πλήρης 
εξοικείωση με τις φυσιολογικές διαδικασίες που λαμβά-
νουν χώρα κατά την εξέλιξη του εμβρύου. Στο μάθημα 
αυτό θα περιγραφούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα 
τα στάδια της πλακουντοποίησης και της εμβρυικής ανά-
πτυξης, γνώσεις ιδιαίτερα χρήσιμες για την κατανόηση 
μείζονων παθολογικών καταστάσεων στην κύηση.

4. Φυσιολογία της κύησης
Η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί μόνο μια διακριτή χρονική 

περίοδο, αλλά συνοδεύεται και από πλήθος μεταβολών 
και προσαρμογών στη φυσιολογία των συστημάτων της 
εγκύου με σκοπό την απρόσκοπτη ανάπτυξη του εμβρύ-
ου. Η γνώση και η μελέτη των φυσιολογικών αυτών αλλα-
γών επιτρέπει την κατανόηση του μηχανισμού ανάπτυ-
ξης μείζονων παθολογικών καταστάσεων της κύησης.

5. Αρχές γενετικής
Ένα σημαντικό ποσοστό των διαταραχών της εμβρυι-

κής ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα γενετικών ανωμαλι-

ών, δηλαδή παθολογικών καταστάσεων εντοπίζονται 
στο γενετικό υλικό (DNA). Πολλές γενετικές ανωμαλίες 
μπορούν να ανιχνευθούν προγεννητικά με τη βοήθεια 
του υπερήχου ή/και βιοχημικών δοκιμασιών και να δι-
αγνωστούν με εξειδικευμένες μεθόδους εξέτασης των 
χρωμοσωμάτων ή και των γονιδίων του εμβρύου (αμνι-
οπαρακέντηση, λήψη χοριακών λαχνών και μοριακός 
καρυότυπος ή γονιδιακός έλεγχος). Στο μάθημα της 
γενετικής, λοιπόν, οι φοιτητές/-τριες θα διδαχθούν τις 
σημαντικές αρχές της επιστήμης της γενετικής, της με-
ταβίβασης των συχνότερων κληρονομικών νοσημάτων 
καθώς και τις κλινικές - φαινοτυπικές εκδηλώσεις αυτών.

6. Παθολογία αρχόμενης κύησης
Αρχόμενη καλείται η κύηση κατά το πρώτο τρίμηνο. Οι 

παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να επιπλέξουν μια 
εγκυμοσύνη δεν είναι ίδιες σε όλα τα στάδια της κύησης, 
αλλά αντιθέτως διαφέρουν σημαντικά και χαρακτηρίζουν 
το κάθε στάδιο. Έτσι στην αρχόμενη κύηση εμφανίζονται 
διαταραχές που αφορούν την γονιμοποίηση, την εμφύ-
τευση, τη βιωσιμότητα του αναπτυσσόμενου εμβρύου.

Β΄ εξάμηνο
1. Ενδομήτριες λοιμώξεις
Η έγκυος, κατά τη διάρκεια της κύησης έρχεται σε 

επαφή με διάφορους λοιμογόνους παράγοντες, στις 
περισσότερες περιπτώσεις ακίνδυνους για το έμβρυο. 
Υπάρχουν ωστόσο συγκεκριμένα παθογόνα που μεταδί-
δονται μέσω του πλακούντα στο κύημα δημιουργώντας 
συχνά σημαντικά προβλήματα όπως συγγενείς ανωμα-
λίες, διαταραχές στην ανάπτυξη, αποβολή ή ενδομήτριο 
θάνατο, ή και μακροπρόθεσμη σοβαρή νοσηρότητα. H 
πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωσή τους στην εγκυμοσύ-
νη είναι μείζονος σημασίας για την έκβαση της κύησης.

 2. Τερατογόνα
Τα τερατογόνα είναι ουσίες ή φάρμακα που όταν λη-

φθούν από την έγκυο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές 
συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο η ακόμη και ενδομή-
τριο θάνατο. Ένα φάρμακο ιδιαίτερα χρήσιμο στην κλινι-
κή πράξη για μια μη έγκυο ασθενή μπορεί να αποδειχθεί 
μοιραίο στην έγκυο. Η γνώση των πιθανών και βέβαιων 
τερατογόνων είναι απαραίτητη κατά τη μαιευτική πράξη 
ώστε με την κατάλληλη καθοδήγηση να αποφευχθεί η 
επαφή της εγκύου με τις επικίνδυνες αυτές ουσίες.

3. Υπερηχογραφικός έλεγχος
Ο υπέρηχος είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο απαραί-

τητο για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης. Χρησι-
μοποιείται ως μέσο screening τόσο για τη έγκαιρη διά-
γνωση, όσο και για την παρακολούθηση παθολογιών της 
κύησης. Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές/-τριες 
θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της μαιευτικής υπερη-
χογραφίας και θα κατανοήσουν την αξία του για την 
εξασφάλιση μιας ομαλά εξελισσόμενης εγκυμοσύνης.

4. Ανατομικές ανωμαλίες
Οι ανατομικές ανωμαλίες αφορούν παθολογικές κα-

ταστάσεις κατά την εμβρυική ανάπτυξη που οδηγούν 
σε διαταραχή της ανατομικής ακεραιότητας είτε μεμο-
νωμένων συστημάτων-οργάνων, είτε του εμβρύου εν 
γένει. Η ανίχνευση τους γίνεται υπερηχογραφικά, απαι-
τεί όμως άρτια γνώση της φυσιολογικής ανατομίας του 
εμβρύου, υψηλή κλινική υποψία καθώς και εξοικείωση 
με την υπερηχογραφική τους εικόνα. Στο μάθημα αυτό 
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θα παρουσιαστούν οι συχνότερες και σημαντικότερες 
ανατομικές ανωμαλίες με τα διαγνωστικά στοιχεία που 
τις συνοδεύουν.

5. Διαταραχές ανάπτυξης
Η διαταραχή στην αύξηση ενός εμβρύου μπορεί να 

επηρεαστεί από ποικίλους παράγοντες που αφορούν 
είτε το ίδιο το έμβρυο είτε κάποια παθολογική κατά-
σταση της εγκύου. Συχνά η καθυστέρηση της αύξησης 
του εμβρύου είναι το πρώτο σημείο για την ύπαρξη μιας 
υποκείμενης παθολογίας, ενώ ο βαθμός στον οποίο 
επηρεάζεται η αύξηση είναι σημαντικός για την λήψη 
κατάλληλων κλινικών αποφάσεων. Επομένως, η παρα-
κολούθηση της εμβρυικής αύξησης και η αναγνώριση 
παθολογικών καταστάσεων αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της προγεννητικής διάγνωσης.

6. Ιατρονομικά, ιατρικό σφάλμα ή αμέλεια
Αναντίρρητα η παρακολούθηση της εγκύου και της 

εμβρυικής ανάπτυξης επιφορτίζονται με τεράστια 
ευθύνη η οποία επιβαρύνει τον μαιευτήρα και ακόμη 
περισσότερο τον ειδικό στην Εμβρυομητρική Ιατρική. 
Μια εσφαλμένη διάγνωση, ένα αμφίβολο αποτέλεσμα ή, 
συχνότερα, μια ασαφής εικόνα, μπορεί να αποτελέσουν 
έναυσμα δικαστικών διαμαχών. Η γνώση των ιατρονο-
μικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν καθώς και 
των τρόπων νομικής κάλυψης απέναντι σε αυτά κρίνο-
νται απαραίτητα για τον κάθε μαιευτήρα.

Γ΄ εξάμηνο
1. Επιδημιολογία - Βιοστατιστική
Η ορθή κλινική πράξη οφείλει να είναι προσανατολι-

σμένη σε χρόνο και σε χώρο. Ο/η κάθε ιατρός οφείλει 
να γνωρίζει όχι μόνο τη συχνότητα εμφάνισης των νο-
σημάτων σε παγκόσμια κλίμακα αλλά να προσαρμόζει 
τη σκέψη του και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκά-
στοτε πληθυσμού. Χάρη στα επιδημιολο γικά δεδομένα 
και στη στατιστική επιστήμη υπάρχουν τα κατάλληλα 
στοιχεία για την κατανομή και διάφορων νοσημάτων 
στον πληθυσμό και των παραγόντων που την επηρεά-
ζουν, έτσι ώστε ο κλινικός ιατρός να τα αξιοποιήσει για 
τη βελτιστοποίηση της φροντίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

Αριθμ. 33210 (3)
Σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και 

αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού 

σύμφωνα με το άρθρο ενενηκοστό πέμπτο του 

ν. 4812/2021 στο Α.Π.Θ.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-

δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114).

2. Την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 σε συνδυασμό 
με την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Το άρθρο ενενηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 
(Α΄ 110).

4. 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).

5. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

6. 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 ΑΠΘ έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-08-2023.

7. Την υπ’ αρ. 778/9-9-2019 Πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ.  «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέ-
ρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 975/11-9-2019 απόφαση της 
Συγκλήτου του ΑΠΘ στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 3001/2009 
και 10-9-2019 (Β΄ 3493) και όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 3633/3-10-2019 Πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ, ως 
προς τις επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων 
(ΦΕΚ 3749/τ. Β΄/10-10-2019).

8. Την υπ’ αρ. 1179/12-9-2019 Πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύ-
τανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος 
άσκησης των καθηκόντων του» (Β΄ 3493).

9. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ’ αρ.: α) 2261/
7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’ αρ. 2705/
8-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 
69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

10. Την εισήγηση υπ’ αρ. 28773/26-11-2021 του Πρύ-
τανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
καθηγητή Νικολάου Παπαϊωάννου.

11. Την υπ’ αρ. 29183/29-11-2021 οικονομική έκθεση 
του Τμήματος Προϋπολογισμού- Απολογισμού της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με 
την οποία η παρούσα απόφαση θα δημιουργηθεί νέα 
θέση ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος και θα προκλη-
θεί συνολική μηνιαία δαπάνη ύψους €360,56 (επίδομα 
θέσης: €290,00, μέγιστες εργοδοτικές εισφορές : €70,56) 
και συνολική ετήσια δαπάνη ύψους €4.326,72, η οποία 
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δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Π.Θ., απο-
φασίζουμε και εγκρίνουμε:

Τη σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και αυ-
τοτελούς Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού σύμφωνα 
με το άρθρο ενενηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 στο 
Α.Π.Θ. ως εξής:

Άρθρο 1
Στο ΑΠΘ συνιστάται και λειτουργεί «Μονάδα Στρατη-

γικού Σχεδιασμού» με αποστολή την κατάρτιση στρατη-
γικού σχεδίου ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Ιδρύματος, 
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη 
εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και 
της στρατηγικής ανάπτυξής του στον ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο.

Άρθρο 2
Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για: 

α) την διαμόρφωση και εισήγηση στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος του στρατηγικού σχεδίου, των συμφωνι-
ών προγραμματικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και των 
σχεδίων δράσης για την υλοποίησή τους, β) την παρα-
κολούθηση της πορείας υλοποίησής τους, την τακτική 
ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος, την 
διατύπωση συστάσεων και την εισήγηση της αναθεώρη-
σής τους, γ) την υποστήριξη του συντονισμού και της 
υλοποίησης των σχεδίων δράσης του Ιδρύματος και των 
επιμέρους ακαδημαϊκών και υποστηρικτικών μονάδων 
και υπηρεσιών του, δ) την διαχείριση πληροφοριακού 
συστήματος για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του Ιδρύ-
ματος και την συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, ε) την συνεργασία με τη Μονάδα Διασφά-

λισης της Ποιότητας του Ιδρύματος, την επεξεργασία και 
την ανάλυση στοιχείων για τη λειτουργία των ακαδημα-
ϊκών και υποστηρικτικών μονάδων και υπηρεσιών του 
Ιδρύματος και τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους, 
στ) την εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη της ακα-
δημαϊκής ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων του 
Ιδρύματος ή την εισήγηση της ανάθεσής τους σε τρίτους.

Άρθρο 3
Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού υποστηρίζεται 

διοικητικά από το αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχε-
διασμού το οποίο συνιστάται και λειτουργεί στο Α.Π.Θ. 
και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη του Ιδρύματος. 
Του αυτοτελούς Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του 
τακτικού προσωπικού του ΑΠΘ, κατηγορίας ή κλάδου ΠΕ 
ή ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007. 
Στο αυτοτελές Τμήμα συνιστώνται δύο (2) θέσεις, πλέον 
της θέσης του Προϊσταμένου, οι οποίες στελεχώνονται 
από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 4
Για την λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδια-

σμού και του αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικού Σχεδια-
σμού θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εγκαταστά-
σεις, υποδομές και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Α.Π.Θ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02064863112210012*
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