
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολο-
γίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανα-
τομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30899 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών Γενικής και Συγκριτικής Γραμμα-

τολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/

Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. 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».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φι-
λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
430/8.0.2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12.4.2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Την με αριθμό 17746/28.1.2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 17508/23.1.2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

8. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 1.000,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του 
Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 0149) και ποσού 1.000,00 € ανά έτος στον 
προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού 
φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γενικής και Συ-
γκριτικής Γραμματολογίας», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γενικής και 
Συγκριτικής Γραμματολογίας)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Γε-
νικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και η προώθηση 
της γνώσης και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία, 
καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία, όπως η Λογοτε-
χνική Μετάφραση και η Πρόσληψη της Αρχαιότητας.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η 
μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημό-
νων στα επιστημονικά πεδία της Γενικής και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας. Γενικότερα, αυτό το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί 
στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμι-
κού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό 
βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους 
στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και 
που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ΄ Κύκλου και 
να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και 
στην ενίσχυση και διάδοση των σπουδών Γενικής και Συ-
γκριτικής Γραμματολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Γενική και Συγκριτική Γραμματολογίας».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος 

Φιλολογίας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των 
Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμη-
μάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής, των οποίων ο τίτλος προπτυχιακών σπουδών 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκ-
πόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
φοίτηση δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, 
μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. Εάν επι-
λεγεί η μερική φοίτηση, η χρονική διάρκεια φοίτησης 
στο Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο 
στα έξι (6) εξάμηνα και ο ανώτατος χρόνος σε οκτώ (8) 
εξάμηνα. Η φοίτηση δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) 
εξάμηνα, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS. Οι σπουδές 
στο Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης της απαιτούμενης Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας, οργανώνονται σε τέσσερα εξάμηνα 
και συγκεκριμένα:

• κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές/τριες παρακολουθούν μαθήματα με φόρτο εργασίας 
15 ECTS έκαστο, δηλαδή δύο (2) μαθήματα ανά εξάμη-
νο και συνολικά έξι (6) μαθήματα με φόρτο 90 ECTS, τα 
οποία επιλέγονται από τα κατωτέρω αναφερόμενα.

• κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονούν διπλωματική ερ-
γασία φόρτου 30 ECTS, ώστε να καλύπτεται το σύνολο 
των 120 πιστωτικών μονάδων του Δ.Μ.Σ. Τα μαθήματα 
είναι όλα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ)

1ο εξάμηνο: επιλέγουν δύο από τα εξής: ΓΣΓ 641, ΓΣΓ 
642, ΓΣΓ 646, ΑΕΦ 546

2ο εξάμηνο: επιλέγουν δύο από τα εξής: ΓΣΓ 643, ΓΣΓ 
644, ΓΣΓ 647, ΓΣΓ 648, ΑΕΦ 547

3ο εξάμηνο: επιλέγουν δύο από τα εξής: ΓΣΓ 645, ΓΣΓ 
648, ΓΣΓ 649, ΓΣΓ 660, ΓΣΓ 661, ΓΣΓ 662, ΓΣΓ 671, ΓΣΓ 672

1ο Εξάμηνο

Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία

Δύο μαθήματα από τους κωδικούς της διπλανής 
στήλης που επεξηγούνται στον επόμενο Πίνακα

ΓΣΓ 641, ΓΣΓ 642, ΓΣΓ 646,
ΑΕΦ 546 ΕΥ 2 Χ 450 2 Χ 15

Σύνολα 900 30
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2ο Εξάμηνο

Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία

Δύο μαθήματα από τους κωδικούς της διπλανής 
στήλης που επεξηγούνται στον επόμενο Πίνακα

ΓΣΓ 643, ΓΣΓ 644, ΓΣΓ
647, ΓΣΓ 648, ΑΕΦ 547 ΕΥ 2 Χ 450 2 Χ 15

Σύνολα 900 30

3ο Εξάμηνο

Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία

Δύο μαθήματα από τους κωδικούς της διπλανής 
στήλης που επεξηγούνται στον επόμενο Πίνακα

ΓΣΓ 645, ΓΣΓ 648, ΓΣΓ
649, ΓΣΓ 660, ΓΣΓ 661,
ΓΣΓ 662, ΓΣΓ 671, ΓΣΓ
672

ΕΥ 2 Χ 450 2 Χ 15

Σύνολα 900 30

4ο Εξάμηνο

Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ECTS

Θεωρία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 900 30

Σύνολα 900 30

Πίνακας μαθημάτων:

ΓΣΓ 641: Εισαγωγή στη Θεωρία της λογοτεχνίας και στη Συγκριτική Γραμματολογία 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 642: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 643: Zητήματα διακειμενικών σχέσεων II 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 644: Pεύματα/Κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 645: Pεύματα/κινήματα της Eυρωπαϊκής λογοτεχνίας II 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 646: Σύγχρονες θεωρίες της Λογοτεχνίας 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 647: Eιδικά θέματα Θεωρίας Λογοτεχνίας 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 648: Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 649: Λογοτεχνία και Θεωρία του Πολιτισμού ΙΙ 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΑΕΦ 546: Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΑΕΦ 546: Πρόσληψη της Αρχαιότητας Ι 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 660: Θεωρία της μετάφρασης 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 661: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης I 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 662: Zητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης II 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 671: Eργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 672: Εργαστήριο γραφής (δοκίμιο, κριτική, βιβλιοκρισία) 3 ώρ. διδ. 15 ECTS

ΓΣΓ 681: Colloquium I 2 ECTS

ΓΣΓ 682: Colloquium II 2 ECTS

ΓΣΓ 683: Ημερίδα 2 ECTS

Ως γλώσσες διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων ορίζονται κυρίως η ελληνική, αλλά, δευτερευόντως, 
και η αγγλική, η γερμανική και η γαλλική.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και θα περιλαμβάνεται στον οικείο κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοι-
τητές/ήτριες 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 ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα εργαστεί το προσωπικό 
στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία και στην Πρό-
σληψη της Αρχαιότητας του Τμήματος Φιλολογίας (5 μέλη 
Δ.Ε.Π. και 1 μέλος Ε.ΔΙ.Π.), καθώς και, κατά περίπτωση, άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες 
(καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμέ-
νου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η τεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλολογίας είναι 
απολύτως επαρκής και έχει ενισχυθεί πρόσφατα από το 

Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με νέους υπολογιστές, εκτυπωτές, 
σαρωτές, φωτοτυπικά, ώστε μπορεί να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες τουλάχιστον της επόμενης πενταετίας.

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας μπορεί να 
υποστηρίξει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. 
Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, μολονότι χρει-
άζεται διαρκή ενημέρωση σε βιβλία, περιοδικά και ηλε-
κτρονικές πηγές.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει για 
πέντε (5) έτη, από το 2018-2019 έως και το 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας 
του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. θα είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί με απόλυτη επάρκεια στις ανωτέρω 
δαπάνες, που θα διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των 
σπουδών του, εάν μπορεί να διαθέτει περί τα 4.000,00 € 
ετησίως (20.000,00 € στην πενταετία), κατανεμημένα 
ως εξής (βάσει των προτεραιοτήτων που προαναφέρ-
θηκαν):

Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€)
2018-2019

Ποσό (€)
2019-2020

Ποσό (€)
2020-2021

Ποσό (€)
2021-2022

Ποσό (€)
2022-2023

Σύνολο (€)

Προϋπολογισμός ΑΠΘ (ΚΑΕ 0149) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000.00
Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ει-
δικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ)

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€)
2018-2019

Ποσό (€)
2019-2020

Ποσό (€)
2020-2021

Ποσό (€)
2021-2022

Ποσό (€)
2022-2023

Σύνολο (€)

Δαπάνες αναλωσίμων 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου.

3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 18.000,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του ΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 30900 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανα-

τομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)» του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. 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».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την με αριθμό 26999/28.7.2017 πρυτανική απόφαση 
(ΦΕΚ 2613/τ.Β΄/24-8-2016): «Έγκριση λειτουργίας ΠΜΣ 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του ΑΠΘ με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία 
(Εφαρμοσμένη Ανατομία)»».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
25/19.12.2017).

7. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12.4.2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

8. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21.6.2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

9. Την με αριθμό 17746/28.1.2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/

24.2.2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση 
της υπ’ αριθμ. 17508/23.1.2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμο-
σμένη Ανατομία)» ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 επανιδρυμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Κλινική και Χειρουργική Ανατο-
μία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση ιατρών 
στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη 
Ανατομία) και η προσέγγιση από μεθοδολογική και ερευ-
νητική οπτική της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας. 
Με το ΠΜΣ καλύπτονται τα κενά στη γνώση για το χρονι-
κό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προπτυχιακών 
ιατρικών σπουδών και της λήψης των παθολογικών και 
χειρουργικών ειδικοτήτων όπου η ενασχόληση των επι-
στημόνων σε συντηρημένα και νωπά πτωματικά παρα-
σκευάσματα θεωρείται απαραίτητη.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: Μέσα στα πλαίσια της εκπαί-
δευσης στην Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρ-
μοσμένη Ανατομία), οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν 
επιφανειακή και τοπογραφική ανατομία καθώς επίσης 
και την απεικόνιση της δομής των διαφόρων οργάνων 
και ανατομικών δομών (φυσιολογικών και παθολογικών) 
που έχουν ως αποτέλεσμα τη λειτουργική αλλαγή της δο-
μής και της μορφολογίας τους. Επίσης θα διδαχθούν τη 
χειρουργική ανατομία των οργάνων και των ανατομικών 
δομών (φυσιολογικών και παθολογικών) και θα επιση-
μανθούν οι υπάρχουσες ανατομικές παραλλαγές, που 
έχουν ως αποτέλεσμα τη γνώση και τον σχεδιασμό των 
χειρουργικών προσπελάσεων και τεχνικών. Το παρόν 
ΠΜΣ στοχεύει στο να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες 
(χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικοτήτων) 
στην κλινική αναίμακτη επέμβαση, τη διάγνωση μέσω 
απεικονιστικών εικόνων και την ασφαλή προσπέλαση 
κάθε ανατομικής περιοχής. Η συνεχόμενη χρήση των 
διαδικτυακών βιβλιοθηκών και των βάσεων δεδομέ-
νων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην επιστημονική 
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διαδικασία και στην αναζήτηση της γνώσης, θα δώσει 
στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι 
η περαιτέρω επιστημονική του κατάρτιση, είναι άρρη-
κτα συνυφασμένη με το περιεχόμενο της κλινικής και 
χειρουργικής ανατομίας. Επίσης σκοπό του ΠΜΣ είναι 
η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώ-
σης και έρευνας στα παραπάνω πεδία της Κλινικής και 
Χειρουργικής Ανατομίας (Εφαρμοσμένης Ανατομίας) και 
ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδι-
κευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη 
προετοιμασία τους για μία επιτυχημένη επαγγελματι-
κή σταδιοδρομία. Ειδικότερα σκοπός του ΠΜΣ είναι να 
προετοιμάσει και να καταρτίσει τους ιατρούς με γνώσεις 
κλινικής και χειρουργικής ανατομίας προκειμένου να 
κατανοήσουν πλήρως το ανθρώπινο σώμα και να δια-
γνώσουν με ασφάλεια οποιαδήποτε παθολογική κατά-
σταση επηρεάζει το πάσχον όργανο/α, με αποτέλεσμα 
να διαγνώσουν ευχερώς και να επιτύχουν άμεσα τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της νοσολογικής κατάστα-
σης συντηρητικά ή χειρουργικά. Ακόμη σκοπός είναι η 
διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η 
συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική και Χειρουργική Ανατομία 
(Εφαρμοσμένη Ανατομία)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/ήτριες, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατά 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 Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. ΤΑ μαθήματα είναι 
υποχρεωτικά. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά 
εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Βασικές Αρχές Ανατομίας - Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΙΝΑ001 Υ
(υποχρεωτικό) 10

2 Βασικές Αρχές Κλινικής Ανατομίας - Επιφανειακή Ανατομία ΜΙΝΑ002 Υ
(υποχρεωτικό) 10

3 Βασικές Αρχές Χειρουργικής Ανατομίας ΜΙΝΑ003 Υ
(υποχρεωτικό) 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου 
Θεωρία και Πρακτική Άσκηση ΜΙΝΒ004 Υ

(υποχρεωτικό) 10

2 Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Άνω - Κάτω Άκρου και Ράχης
Θεωρία και Πρακτική Άσκηση ΜΙΝΒ005 Υ

(υποχρεωτικό) 10

3 Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Θώρακα - Κοιλίας - Πυέλου
Θεωρία και Πρακτική Άσκηση ΜΙΝΒ006 Υ

(υποχρεωτικό) 10

Σύνολo ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Κλινική και Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου
Θεωρία και Ανατομές ΜΙΝΓ007 Υ

(υποχρεωτικό) 10
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2 Κλινική και Χειρουργική Άνω - Κάτω Άκρου και Ράχης
Θεωρία και Ανατομές ΜΙΝΓ008 Υ

(υποχρεωτικό) 10

3 Κλινική και Χειρουργική Ανατομία Θώρακα - Κοιλίας - Πυέλου
Θεωρία και Ανατομές ΜΙΝΓ009 Υ

(υποχρεωτικό) 10

Σύνολo ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολα 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ές φοιτη- 
τές/ήτριες 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 ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιω-
μένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, αί-
θουσα Ανατομών, εποπτικά μέσα, Η/Υ) του Ανατομείου του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. ή ανάλογες εκπαιδευτικές 
υποδομές του Α.Π.Θ., οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας, κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα 
διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες και εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας 
καθώς επίσης και η εργαστηριακή υποδομή Κλινικών και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής.

Οι τυχόν επιπλέον εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ., θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και 
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του ανα-
λυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022
Δαπάνες εξοπλισμού 

και δαπάνες λογισμικού 16.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 18.000,00 € 124.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 5.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 € 41.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 12.500,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ 

και ερευνητικών κεντρών και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν 

στην οργάνωση του ΠΜΣ

30.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € 64.000,00 € 50.000,00 € 272.000,00 €
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Αμοιβές διδασκαλίας 
προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017

2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 18.500,00 €

Αμοιβές διοικητικής 
και τεxνικής υποστήριξης 8.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 56.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως 
έξοδα δημοσιότητας - 

προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, 

οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 11.500,00 €

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
( 30%) 27.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 40.500,00 € 229.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 90.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 135.000,00 € 765.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης ποσού 4.500,00 € για ένα κύκλο σπουδών 
(4 εξάμηνα φοίτησης).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ’ εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς 
και φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [πρυτανική απόφαση με αριθμό 26999/28.7.2017 
(ΦΕΚ 2613/τ.Β΄/24.8.2016)] καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

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