
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του αγγλόφωνου Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Applied Bioinformatics (Εφαρμοσμένη 
Βιοπληροφορική)» μεταξύ του Τμήματος Βιολογί-
ας (επισπεύδον) της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

2 Ίδρυση του αγγλόφωνου Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Digital Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνο-
λογίες Υγείας)» μεταξύ του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7608 (1)
   Ίδρυση του αγγλόφωνου Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 

με τίτλο «Applied Bioinformatics (Εφαρμοσμένη 

Βιοπληροφορική)» μεταξύ του Τμήματος Βιολο-

γίας (επισπεύδον) της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης (Α.Π.Θ.) και του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

(ΔΙ.ΠΑ.Ε).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 3112/6-7-2022)

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστο-

τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του 
ν. 3108/1954 (Α’ 314),

2. του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότη-
ση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» (Α’ 134, Διόρθωση Σφάλματος Α’ 140), τις διατάξεις 
του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 106),

3. του 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, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορί-
ζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),

4. του 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. των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (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 με υπό στοιχεία: 
α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» (Β’ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργι-
κή απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 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 με υπό στοιχεία: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α’  114) για θέματα με-
ταπτυχιακών 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/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/
Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 
(Α´114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, Διόρθωση Σφάλματος ΥΟΔΔ 809), με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με υπ’ αρ.: α) 2261/
7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό 2705/8-9-2021
(ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-
3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-
ΒΨΡ) περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βι-
ολογίας (υπ’ αρ. 597/1-12-2021 συνεδρίαση) της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του 
αγγλόφωνου Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Applied 
Bioinformatics (Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική)» μεταξύ 
του Τμήματος Βιολογίας (επισπεύδον) της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13. Την εισήγηση της απόλυτης πλειοψηφίας της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας (υπ’ αρ.  
5/14-12-2021 ) της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την ίδρυση του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Applied Bioinformatics (Εφαρμοσμένη Βιοπλη-
ροφορική)».

14. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. (υπ’ αρ.  4/26-1-2022 έκτακτη συνεδρίαση) για 
την ίδρυση του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Applied 
Bioinformatics (Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική)».

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Βιολογίας (επισπεύδον) της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για τη συνδιοργάνωση του αγγλόφωνου 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Applied Bioinformatics (Εφαρμοσμένη 
Βιοπληροφορική)».

16. Τη υπ’ αρ. 82513/30-6-2022 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (υπ’ αρ. 
32/27-5-2022 συνεδρίαση).

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του αγγλόφωνου Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Applied Bioinformatics (Εφαρμοσμένη Βιοπληροφο-
ρική)» μεταξύ του Τμήματος Βιολογίας (επισπεύδον) της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Applied 
Bioinformatics (Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική)», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και την κεί-
μενη νομοθεσία.

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Applied Bioinformat-
ics (Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική)», καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τη 
Βιοπληροφορική και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την 
Επιστήμη Δεδομένων, τη Βιοστατιστική, την Εξελικτική 
και Λειτουργική Γονιδιωματική, την εκμάθηση τρόπων 
ανάλυσης δεδομένων από αλληλούχιση DNA νέας γενιάς 
και φασματομετρία μάζας (πρωτεομική), τη Μεταγονι-
διωματική Ανάλυση, την Πληθυσμιακή και Συγκριτική 
Γονιδιωματική, τη Φυλογονιδιωματική, την Εξόρυξη 
Δεδομένων, την Οντολογία Γονιδίων, την Επεξεργασία 
Φυσικών Γλωσσών, τη Βιοτεχνολογία και τη Βιοϊατρική.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ-
μένων γνώσεων και εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέ-
δου σε μεθόδους διαχείρισης και ανάλυσης ψηφιοποιη-
μένων βιολογικών δεδομένων και μοριακών δεδομένων 
μεγάλης κλίμακας σε βιολογικά συστήματα. Στόχος είναι 
η επιλογή αρίστων αποφοίτων από συναφή Τμήματα του 
εσωτερικού και εξωτερικού και η εκπαίδευσή τους στην 
Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική για τη δημιουργία ενός 
ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση 
και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη παραγωγή 
βιολογικών δεδομένων στη χώρα μας και διεθνώς.

Οι απόφοιτοι/-ες του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν να καλύ-
ψουν εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό στον τομέα της Βιοπληροφορικής σε ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμούς, 
κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Applied Bioinformatics 
(Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Πανεπιστημίων και διπλωματούχοι Μηχανικοί Πο-
λυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευ-
σης του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμε-
ται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπο-
ρούν να εγγραφούν ως υπεράριθμα, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, και μόνο ένας/
μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα 
του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές 
με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο 
οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 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 Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέ-
ταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Ειδίκευσης (Μ.Π.Ε.) ή του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Ειδίκευσης με Έρευνα (Μ.Π.Ε.Ε.) καθώς 
και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας. Ο συνολικός φόρτος και στις δύο περιπτώσεις 
αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ECTS.

Το Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει:
α) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων το πρώτο 

(Α’) εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν συνολικά σε 
τριάντα (30) ECTS,

β) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθη-
μάτων επιλογής το δεύτερο (Β’) εξάμηνο σπουδών που 
αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) ECTS, και

γ) την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας το τρίτο (Γ’) εξάμηνο σπουδών που σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι απλώς βιβλιογραφική 

(εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Ε.Δ.Ε., μετά 
από αιτιολόγηση, μπορεί ο όρος αυτός να παρακαμφθεί).

Το Μ.Π.Ε.Ε. περιλαμβάνει:
α) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων το πρώτο 

(Α’) εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν συνολικά σε 
τριάντα (30) ECTS, όπως και για το Μ.Π.Ε.,

β) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων το δεύτε-
ρο (Β’) εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν συνολικά σε 
δεκαοκτώ (18) ECTS, ίδια με τα υποχρεωτικά μαθήματα 
του δευτέρου (Β’) εξαμήνου για το Μ.Π.Ε., και

γ) την εκπόνηση εκτενούς ερευνητικής μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας, της οποίας το πρώτο μέρος 
(Α’ μέρος) περιλαμβάνει τουλάχιστον τον σχεδιασμό, το 
υπόβαθρο και τη μεθοδολογία, εξετάζεται με παρουσί-
αση στο τέλος του δευτέρου (Β’) εξαμήνου, αντιστοιχεί 
σε δώδεκα (12) ECTS, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται 
στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο με το δεύτερο μέρος (Β’ μέρος) 
που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. καθώς και ως 
γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ορίζεται η αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες ετησίως.

Ο αριθμός των εισακτέων του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να 
υπερβεί τους/τις εξήντα (60), (α) σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας, οπότε και γίνονται δεκτοί/-ές όλοι/-ες όσοι/-ες 
ισοβαθμίσουν σε ακέραια μονάδα μορίων με τον/την 
τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα (σε εκατοστιαία κλίμα-
κα), (β) στην περίπτωση ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή 
Ε.Τ.Ε.Π. που έχει επιλεγεί μέσω της διαδικασίας επιλογής 
στο Δ.Π.Μ.Σ., και (γ) φοιτητές/τριες άλλων κύκλων σπου-
δών που είχαν αναστείλει τη φοίτησή τους.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (υπ’ αρ.  3112/6-7-2022 συνεδρίαση) 
και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπο-
ρούν να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π., μέλη της κατηγο-
ρίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος και διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) 
ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, καθώς 
και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων 
Τμημάτων και αποτελούν τουλάχιστον το 80% των δι-
δασκόντων/-ουσών.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει 
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων των 
ίδιων Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητών/-τριών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
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13 Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύ-
ματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον, η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την 
εισήγηση του/της Διευθυντή/-τριας του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να 
καλέσει ως επισκέπτες/-τριες καταξιωμένους/-ες επιστήμο-
νες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνη-
τή/-τριας σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρι-
σμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

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

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιείται το 
σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής των 
συμμετεχόντων Τμημάτων και για τη διδασκαλία παρα-
χωρείται αίθουσα στις Πτέρυγες Διδασκαλίας των Τμη-
μάτων που μετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, μπορούν 
κατόπιν συμφωνίας και εφόσον είναι οικονομικά εφικτό, 
να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα επιστημονικά όργα-
να, εξοπλισμός και διατάξεις που ανήκουν στο Α.Π.Θ. και 
στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. γενικότερα ή σε φορείς και Ιδρύματα του 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. Το κόστος της χρήσης των 
οργάνων και διατάξεων αυτών θα βαρύνει το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11 
Τέλη Φοίτησης

Για την λειτουργία του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. «Applied 
Bioinformatics (Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική)» προ-
βλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται συνολικά 
στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) ανά φοι-
τητή/-τρια για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες που 
είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεσσεράμισι 
χιλιάδων ευρώ (4.500,00€) ανά φοιτητή/-τρια για μετα-
πτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες που είναι πολίτες κρατών 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Αριθμ. 7417 (2)
Ίδρυση του αγγλόφωνου Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 

με τίτλο «Digital Healthcare Technologies (Ψηφι-

ακές Τεχνολογίες Υγείας)» μεταξύ του Τμήματος 

Φαρμακευτικής (επισπεύδον) της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Τμήματος Επιστή-

μης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τε-

χνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 3112/6-7-2022) 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπιστήμιον 
Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 του 
ν. 3108/1954 (Α’ 314),

2. του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότη-
ση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» (Α’ 134, Διόρθωση Σφάλματος Α’ 140), τις διατάξεις 
του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 106).

3. του ν. 4485/20 L7 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 31-37, 43-45 και 
85, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 
4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 141),

4. του 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. των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία 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».

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: 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 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θε-
μάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών 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).
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8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α’  114) για θέματα με-
ταπτυχιακών 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/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/
Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 
(Α´114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, Διόρθωση Σφάλματος ΥΟΔΔ 809), με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με υπ’ αρ.: α) 2261/
7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό 2705/8-9-2021
(ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ. και β) 22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-
3ΛΡ) και 43095/26-1-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) 
περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής (υπ’ αρ. 597/17-12-2021 συνεδρίαση) της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση 
του αγγλόφωνου Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Digital 
Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)» 
μεταξύ του Τμήματος Φαρμακευτικής (επισπεύδον) της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13. Την εισήγηση της απόλυτης πλειοψηφίας της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας (υπ’ αρ. 
14/12-5-2022 συνεδρίαση) της Σχολής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την ίδρυση του αγγλόφω-
νου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Digital Healthcare Technologies 
(Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας».

14. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. (υπ’ αρ. 34/1-7-2022 έκτακτη συνεδρίαση) για 
την ίδρυση του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Digital 
Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)».

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Φαρμακευτικής (επισπεύδον) της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για τη συνδιοργάνωση του αγγλόφωνου 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Digital Healthcare Technologies (Ψη-
φιακές Τεχνολογίες Υγείας)».

16. Τη υπ’ αρ. 82500/30-6-2022 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (υπ’ αρ.  
32/27-5-2022 συνεδρίαση).

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 του αγγλόφωνου Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Digital 
Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)» 
μεταξύ του Τμήματος Φαρμακευτικής (επισπεύδον) της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, αγγλόφωνο Διιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Digital 
Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγεί-
ας)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

To Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Digital Healthcare Technologies 
(Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)» καλύπτει ένα ευρύ φά-
σμα γνωστικών αντικειμένων περιλαμβάνοντας μετα-
ξύ άλλων: Φαρμακευτική Τεχνολογία, Φαρμακολογία, 
Κλινική Φαρμακολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική 
Μάθηση, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Σχεδιασμό στην 
Προσθετική Κατασκευή.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενσωμάτωση καινοτό-
μων τεχνολογιών, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D 
printing) οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύ-
θυνση της εξατομικευμένης θεραπείας αυτών των τεχνο-
λογιών στην υγειονομική περίθαλψη, σε συνδυασμό με 
τεχνητή νοημοσύνη (Αrtificial Intelligence), μηχανική 
μάθηση (machine learning) και το Ιnternet οf Τhings 
(διαδίκτυο των πραγμάτων).

Η εξέλιξη των γεγονότων της τελευταίας δεκαετίας άλ-
λαξε τα δεδομένα επαγγελματικής αποκατάστασης για 
ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. Η κατεύθυνση 
της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής δύναται να προσφέρει 
στον/στην κάτοχο του διπλώματος όλη αυτή την τεχνο-
γνωσία της εφαρμοσμένης σύγχρονης γνώσης σε θέματα 
που άπτονται της Φαρμακευτικής σε συνδυασμό με ανα-
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δυόμενες τεχνολογίες (τρισδιάστατη εκτύπωση), εξατο-
μικευμένη θεραπεία και τεχνητή νοημοσύνη και να τον/
την προετοιμάσει για μια θέση εργασίας στη Βιομηχανία ή 
στο Νοσοκομειακό περιβάλλον. Παράλληλα η εκμάθηση 
ορισμένων εξειδικευμένων τεχνικών θα παρέχουν στον/
στη μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια τα απαραίτητα προ-
σόντα και όλο εκείνο το επιστημονικό υπόβαθρο, ώστε να 
μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα έρευνας και ανάπτυ-
ξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων την χρήση τεχνητής 
(Research & Development) νοημοσύνης που θεωρείται 
ένας αναπτυσσόμενος και πολλά υποσχόμενος κλάδος.

Οι απόφοιτοι/-ες του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν να καλύ-
ψουν εύστοχα ανάγκες σε εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό στον τομέα της υγείας σε ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμούς, κυβερνήσεις, 
και επιχειρήσεις.

Η παρούσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη χώ-
ρας μας με την ταυτόχρονη φυγή επιστημονικού προσω-
πικού στο εξωτερικό (brain-drain) απαιτεί την εκπαίδευ-
ση ικανών στελεχών που χαρακτηρίζονται από υψηλή 
εξειδίκευση.

Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. συνεπώς θα αποτελέσει πόλο προ-
σέλκυσης φοιτητών/-τριών υψηλών δεξιοτήτων στην 
περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης με ταυτόχρονη αναβάθμιση του επιπέδου σπου-
δών από τα συμπράττοντα τμήματα. Έτσι, ένα σημαντικό 
μειονέκτημα που ενίοτε παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι των 
Α.Ε.Ι. (έλλειψη πρακτικής κατάρτισης και εξειδίκευσης) 
δύναται να γίνει πλέον το εφόδιο για την απορρόφησή 
τους σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας τόσο την Ελλάδα 
όσο και το Εξωτερικό. Επιπλέον το γεγονός ότι ένας αριθ-
μός φοιτητών/-τριών θα μπορούν να συμμετάσχουν στο 
Δ.Π.Μ.Σ. με υποτροφία απαλλαγής από τα τέλη φοίτη-
σης, προσφέρει ευκαιρία μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
επιστημόνων οι οποίοι/-ες σε διαφορετική περίπτωση 
δε θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

Το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να προσφέρει μία ευ-
ρεία και ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση 
στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο της υγείας μέσω 
της βαθιάς κατανόησης των επιμέρους αρχών και εμ-
βάθυνση στα σημεία τομής των εν λόγω επιστημών με 
διασύνδεση και συνέργεια.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το αγγλόφωνο Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Digital Healthcare 
Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Χημείας, Βιολογίας, 
Φυσικής, Μαθηματικών και διπλωματούχοι Μηχανικοί 
Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
με πτυχία και διπλώματα συναφή προς τα πεδία ειδίκευ-
σης του Δ.Π.Μ.Σ.

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

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπο-
ρούν να εγγραφούν ως υπεράριθμα, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και 
μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτε-
λούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα για τους/τις μεταπτυχιακούς/- ές φοιτητές/-τρι-
ες πλήρους φοίτησης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και 
ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας (κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών 
και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου).

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα Διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής 
εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος καθώς και η εκπόνηση της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός φόρτος 
αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) ECTS.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) τη διεξα-
γωγή υποχρεωτικών μαθημάτων στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο 
σπουδών που αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) 
ECTS, β) τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων και την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών που αντιστοιχούν 
συνολικά σε σαράντα πέντε (45) ECTS. Η εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται κατά τη 
διάρκεια του Β’ Εξαμήνου Σπουδών και κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και ως 
γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ορίζεται η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων 

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

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (υπ’ αρ.  3112/6-7-2022 συνεδρίαση) 
και αναφέρονται στην προκήρυξη.
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π., 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. 407/1980 και 
την κείμενη νομοθεσία καθώς και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων και αποτελούν του-
λάχιστον το 80% των διδασκόντων/-ουσών.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει 
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων των ίδιων 
Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνη-
τών/-τριών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνη-
τικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον, η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την 
εισήγηση του/της Διευθυντή/-τριας του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί 
να καλέσει ως επισκέπτες/-τριες καταξιωμένους/-ες επι-
στήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/-τριας 
ή ερευνητή/-τριας σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

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

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιείται το 
σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής των 

συμμετεχόντων Τμημάτων και για τη διδασκαλία παρα-
χωρείται αίθουσα στις Πτέρυγες Διδασκαλίας των Τμη-
μάτων που μετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Επιπλέον, μπορούν 
κατόπιν συμφωνίας και εφόσον είναι οικονομικά εφικτό, 
να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα επιστημονικά όργα-
να, εξοπλισμός και διατάξεις που ανήκουν στο Α.Π.Θ. και 
στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. γενικότερα ή σε φορείς και Ιδρύματα του 
Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. Το κόστος της χρήσης των 
οργάνων και διατάξεων αυτών θα βαρύνει το Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης

Για την λειτουργία του αγγλόφωνου Δ.Π.Μ.Σ. «Digital 
Healthcare Technologies (Ψηφιακές Τεχνολογίες Υγείας)» 
προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται συ-
νολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) 
ανά φοιτητή/-τρια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02051880610220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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