
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 17065 
Κανονισμός Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Εξειδίκευσης (fellowship) του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2965/29 και 30-8-2018)

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρο 29 (παρ. 7) του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011): «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

β) τις διατάξεις: β1) του άρθρου 4 «Αποστολή των 
Α.Ε.Ι.» και β2) του άρθρου 13 (παρ. 2 περ. ιε και λστ) και 21 
παρ. 2 περ. β του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως αυ-
τός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) το έγγραφο με αριθμό 5608/18-5-2016 του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με 
συνημμένη την εισήγηση για τη θέσπιση του μετεκπαι-
δευτικού θεσμού «Fellowships» στο ΑΠΘ,

δ) την προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση με 
αριθμό 2941/10-4-2017/έγγραφο με αριθμό 21006/ 
28.6.2017),

ε) το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και

στ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΑΠΘ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μετεκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων Εξειδίκευσης (fellowship) του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, σύμφωνα 
με τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει 
την δυνατότητα θέσπισης μετεκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων εξειδίκευσης (fellowship) του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Βασικοί στόχοι της διενέργειας μετεκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων εξειδίκευσης (fellowship) είναι οι ακόλουθοι:

• Η εναρμόνιση στο πεδίο της ιατρικής μετεκπαίδευσης 
και εξειδίκευσης με το διεθνές περιβάλλον.

• Η εμβάθυνση και η εξειδίκευση επιστημόνων που 
εφεξής ονομάζονται Ακαδημαϊκοί Βοηθοί (fellows) σε 
επιστημονικούς τομείς και καινοτόμες τεχνικές.

• Η καθιέρωση Ακαδημαϊκών Πιστοποιητικών εξειδί-
κευσης που θα πιστοποιούν την εξειδίκευση των μετεκ-
παιδευομένων σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των 
ιατρικών ειδικοτήτων, που ορίζονται ως εξειδικεύσεις.

• Η καθιέρωση μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων 
εξειδίκευσης (fellowship) που οδηγούν στην απόκτηση 
Ακαδημαϊκού Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης και διακρί-
νονται σε κλινικά/κλινικοεργαστηριακά ή ερευνητικά, 
ανάλογα με το πού δίδεται η βαρύτητα στην εκπαίδευ-
ση του Ακαδημαϊκού Βοηθού (fellow). Στην περίπτω-
ση κλινικού/κλινικοεργαστηριακού προγράμματος, 
ο εκπαιδευόμενος ονομάζεται Κλινικός Ακαδημαϊκός 
Βοηθός (clinical fellow), ενώ σε περίπτωση ερευνητι-
κού προγράμματος ονομάζεται Ακαδημαϊκός Βοηθός 
Έρευνας (research fellow). Για τα αμιγώς ερευνητικά 
προγράμματα δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθε-
ση ο Ακαδημαϊκός Βοηθός (ο οποίος είναι ιατρός) να 
έχει προηγουμένως ολοκληρώσει ιατρική ειδικότητα, 
ενώ δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αμιγώς 
ερευνητικών προγραμμάτων και σε αποφοίτους άλλων 
Τμημάτων/Σχολών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και 
στα κλινικά/κλινικοεργαστηριακά προγράμματα εξειδί-
κευσης, η εργασία του Ακαδημαϊκού Βοηθού (clinical 
fellow) περιλαμβάνει και ερευνητική ενασχόληση και 
δραστηριότητα.

• Η παραγωγή υψηλής ποιότητας έργου σε εξειδικευ-
μένες τριτοβάθμιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

• Η παραγωγή εκπαιδευτικού έργου από τους Ακαδη-
μαϊκούς Βοηθούς ως εκπαιδευτές/συνεργάτες σε προ-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην 
εκπαίδευση ειδικευομένων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Η παραγωγή ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων 
κλινικών μελετών, αλλά και βασικής και επιδημιολογικής 
έρευνας.

• Η αναζήτηση και προσέλκυση πόρων μέσω ερευνη-
τικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να διέπουν τα Με-
τεκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης (fellowship) 
είναι οι ακόλουθες:

• Το αντικείμενο του μετεκπαιδευτικού προγράμμα-
τος εξειδίκευσης θα πρέπει να αφορά σε ένα από τα 
αντικείμενα μετεκπαίδευσης σε εξειδικευμένο γνωστι-
κό αντικείμενο, που είναι αναγνωρισμένα από διεθνείς 
επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμια, επιστημονικές 
εταιρείες).

• O σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, η δομή 
του προγράμματος και το περιεχόμενο, δηλαδή οι συ-
γκεκριμένες κλινικές, εργαστηριακές, εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες και οι αντίστοιχοι μαθη-
σιακοί στόχοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα (curriculum) που εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. Το πρόγραμμα θα πρέπει 
να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο αντίστοιχο 
γνωστικό πεδίο. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 
κατ’ ελάχιστον 12 μήνες.

• Καθιέρωση ημερολογίου καταγραφής των συμβά-
ντων επίτευξης μαθησιακών στόχων στις κλινικές, εργα-
στηριακές και χειρουργικές δεξιότητες (logbook).

• Καθιέρωση περιγραφής των κλινικών, εκπαιδευτι-
κών και ερευνητικών αρμοδιοτήτων/υποχρεώσεων του 
Ακαδημαϊκού Υποτρόφου και ο ενδεικτικός χρόνος που 
θα καλείται να αφιερώνει αναλογικά στην καθεμία (job 
description). Η κάθε Κλινική ή Εργαστήριο υποχρεώ-
νεται στο να διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα με τις 
δραστηριότητες της Κλινικής ή του Εργαστηρίου στο 
αντίστοιχο πεδίο.

• Καθιέρωση αξιολόγησης:
1. του εκπαιδευόμενου από τους εκπαιδευτές (εξαμη-

νιαία ή ετήσια),
2. του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον εκπαι-

δευόμενο και
3. του εκπαιδευτικού προγράμματος από το Πανεπι-

στήμιο.
Σε περίπτωση επανάληψης του προγράμματος συνι-

στάται να αναφέρεται η προηγούμενη αξιολόγησή του. 
Σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης θα είναι η αποδο-
χή του curriculum και των μετεκπαιδευθέντων σε αυτό 
για συμμετοχή σε ευρωπαϊκές εξετάσεις εξειδίκευσης 
από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιστημονικές εταιρεί-
ες (European Boards), χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση της αξιολόγησης.

Άρθρο 2
Διαδικασία έγκρισης Μετεκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (fellowship)

Στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑΠΘ, μετά από απόφαση της Συνέλευσής του, συστήνε-
ται Διαρκής Επιτροπή Μετεκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Εξειδίκευσης (fellowship) αποτελούμενη από 11 μέλη 
ΔΕΠ στην οποία αντιπροσωπεύονται όλοι οι Τομείς του.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με ετήσια θητεία με 
δυνατότητα ανανέωσης, μετά από απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ. Οι προτάσεις για την έγκριση Μετεκ-
παιδευτικών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (fellowship) 
υποβάλλονται από ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ (Υπεύ-
θυνος/οι προγράμματος) και συνοδεύονται από την έγ-
γραφη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Ακαδημαϊκής 
μονάδας (Κλινικής ή Εργαστηρίου) για τη διεξαγωγή του 
Προγράμματος Εξειδίκευσης στην αντίστοιχη μονάδα. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση του 
οικείου Τομέα (βλ. Υπόδειγμα πρότασης Προγράμματος 
Εξειδίκευσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Σε περίπτωση συνδιορ-
γάνωσης του Προγράμματος Εξειδίκευσης από περισ-
σότερες από μία Ακαδημαϊκές μονάδες απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών τους.

Μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου 
Τομέα, ο Τομέας εισηγείται σχετικά προς τη Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑΠΘ. Στο πλαίσιο της έγκρισης από τη Συνέλευση του 
Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, οι προτάσεις αξιολογούνται 
αρχικά από τη Διαρκή Επιτροπή Προγραμμάτων Εξει-
δίκευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ στην οποία 
διαβιβάζονται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος 
και η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση για έγκριση στη 
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ. Οι προτά-
σεις εγκρίνονται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ που λαμβάνει υπόψη την 
σχετική εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής Προγραμ-
μάτων Εξειδίκευσης. Η έγκριση των προτάσεων από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, καθώς και η 
κοινοποίηση της έγκρισης στη Σύγκλητο του Πανεπιστη-
μίου είναι προϋπόθεση για την έναρξη Προγράμματος 
Εξειδίκευσης στο αντίστοιχο πεδίο.

Προδιαγραφές που διέπουν το εκπαιδευτικό κέντρο 
(Κλινική ή Εργαστήριο) προκειμένου να εγκρίνεται η 
διενέργεια προγραμμάτων εξειδίκευσης είναι οι εξής:

α. Η κριτική μάζα κλινικών περιπτώσεων,
β. Η κριτική μάζα ανθρώπινου δυναμικού και εκπαι-

δευτών και
γ. Η υλικοτεχνική υποδομή
που απαιτούνται για επαρκή εκπαίδευση και επίτευξη 

των μαθησιακών στόχων του προγράμματος.
Ο υπεύθυνος του προγράμματος θα πρέπει:
α. Να έχει ο ίδιος λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση 

στο ειδικό γνωστικό αντικείμενο του Μετεκπαιδευτικού 
Προγράμματος Εξειδίκευσης και να έχει επαρκή χρονικά 
κλινική εμπειρία στο ειδικό γνωστικό αντικείμενο.

β. Να απασχολεί σημαντικό μέρος του χρόνου του 
(>30%) με το ειδικό γνωστικό αντικείμενο του Μετεκ-
παιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης.

γ. Να εκπονεί βασική και κλινική έρευνα στο ειδικό 
γνωστικό αντικείμενο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμ-
ματος Εξειδίκευσης, με διεθνή αναγνώριση (δημοσιεύ-
σεις, ενεργό συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, παρελθόντα 
ή/και τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα).

Προκειμένου να ενταχθεί θεσμικά ο Ακαδημαϊκός 
Βοηθός στο Πανεπιστήμιο, λαμβάνει την ιδιότητα του 
Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με διαδικασίες προκήρυξης, 
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αξιολόγησης και επιλογής όπως προβλέπεται από την 
σχετική νομοθεσία [διατάξεις του άρθρο 29 (παράγρα-
φος 7) του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει].

Το γεγονός της θεσμικής ένταξης του Ακαδημαϊκού 
Βοηθού με την ιδιότητα του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου 
δεν αποκλείει την προκήρυξη από μέρους του Τμήμα-
τος Ιατρικής του ΑΠΘ θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 
που δεν εντάσσονται σε Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Εξειδίκευσης. Οι σχετικές προκηρύξεις θέσεων Ακαδη-
μαϊκών Υποτρόφων που θα αφορούν σε Προγράμματα 
Εξειδίκευσης θα διακρίνονται αφού θα περιλαμβάνουν 
ειδική μνεία στο κατά περίπτωση σε Μετεκπαιδευτικά 
Προγράμματα Εξειδίκευσης.

Η ένταξη Επιμελητών ΕΣΥ ή Στρατιωτικών Ιατρών σε 
Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης δεν ακο-
λουθεί την προαναφερθείσα διαδικασία προκήρυξης, 
αλλά θα γίνεται μετά από σχετική αίτησή τους προς 
το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και αποδοχή της αίτησης 
τους από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ. 
Για το σκοπό αυτό,  η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρι-
κής του ΑΠΘ ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή που 
εισηγείται προς τη Συνέλευση την αποδοχή ή μη της 
σχετικής αίτησης. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου πρέπει 
να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και σχετι-
κά πιστοποιητικά ανάλογα με αυτά που υποβάλλονται 
κατά τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων Ακαδημαϊκών 
Υποτρόφων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική 
ένταξη σε Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 
είναι η εξασφάλιση της σχετικής εκπαιδευτικής άδειας 
από τον αντίστοιχο φορέα (ΕΣΥ, Ένοπλες Δυνάμεις). Η 
σχετική άδεια δεν είναι απαραίτητο συνοδευτικό της 
αίτησης και δεν απαιτείται για την αξιολόγησή της, θα 
πρέπει όμως οπωσδήποτε να προσκομίζεται πριν από 
την έναρξη του προγράμματος.

Δεδομένου ότι σε περιπτώσεις Επιμελητών ΕΣΥ ή 
Στρατιωτικών Ιατρών παρέχεται η οικονομική κάλυψη 
από το φορέα τους, δεν απαιτείται η οικονομική κάλυ-
ψή τους από το Πανεπιστήμιο. Πολίτες άλλων χωρών 
δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε προκηρύ-
ξεις θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων που αφορούν 
σε Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης. Σε 
περίπτωση που διαθέτουν οικονομική κάλυψη από τον 
φορέα προέλευσης τους ή σχετική χορηγία από Διεθνείς 
Επιστημονικούς Φορείς, και προκειμένου να συναφθεί 
η σύμβασή τους με τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΑΠΘ πραγματοποιείται 
συμφωνία συνεργασίας του Ε.Λ.Κ.Ε. με τον αντίστοιχο 
φορέα στην οποία προβλέπεται μεταφορά σχετικών 
πόρων στον Ε.Λ.Κ.Ε.

H διαδικασία προκήρυξης θέσης Ακαδημαϊκού Βοη-
θού γίνεται μετά από σχετική αίτηση του Υπεύθυνου 
μέλους ΔΕΠ εγκεκριμένου Προγράμματος Εξειδίκευσης 
προς τη ΓΣ του Τομέα και τη σύμφωνη γνώμη του Δι-
ευθυντή της Ακαδημαϊκής Μονάδας (Κλινικής ή Εργα-
στηρίου) για τη διεξαγωγή του Μετεκπαιδευτικού Προ-
γράμματος Εξειδίκευσης. Μετά από έγκριση του οικείου 
Τομέα διαβιβάζεται η σχετική απόφαση στη Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και ακολουθούνται οι 
διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και επιλογής 

όπως προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
το θεσμό των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι 
για τη λήψη της θέσης είναι οι ακόλουθες:

1. ο Ακαδημαϊκός Βοηθός (fellow) θα πρέπει κατ’ ελά-
χιστον να έχει τίτλο ειδικότητας. Κατ΄ εξαίρεση, σε περί-
πτωση αμιγώς ερευνητικών Προγραμμάτων Εξειδίκευ-
σης, o Ακαδημαϊκός Βοηθός θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον 
να έχει πτυχίο Ιατρικής ή άλλης Σχολής. Σε περίπτωση 
πολιτών άλλων χωρών και προκειμένου για κλινικά/κλινι-
κοεργαστηριακά Προγράμματα Εξειδίκευσης απαιτείται 
η πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας 
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα. Οι προ-
ϋποθέσεις αυτές δεν απαιτούνται σε περίπτωση αμιγώς 
Ερευνητικού Προγράμματος Εξειδίκευσης.

Πέρα από τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις των 
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων όπως αναφέρονται στο πρό-
τυπο προκήρυξης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), επιπρόσθετα 
περιλαμβάνονται στην προκήρυξη ο σκοπός, η δομή και 
το περιεχόμενο του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος 
Εξειδίκευσης και η διάρκεια του Προγράμματος (κατ’ 
ελάχιστο 12 μήνες).

Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια Μετεκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Εξειδίκευσης (fellowship)

Η χρονική διάρκεια των Μετεκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων Εξειδίκευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
12 μηνών και πάντως όχι μεγαλύτερη από 24 μήνες.

Άρθρο 4
Παροχές στους/στις Ακαδημαϊκούς Βοηθούς

Οι Ακαδημαϊκοί Βοηθοί, κατά τη διάρκεια του Μετεκ-
παιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης, χρησιμοποι-
ούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος με σεβασμό 
στη φήμη του Πανεπιστημίου και στους κανόνες Δεο-
ντολογίας.

Οι Ακαδημαϊκοί Βοηθοί έχουν πρόσβαση στα Εργα-
στήρια και στις Κλινικές του Τμήματος ή και άλλων Τμη-
μάτων του ΑΠΘ και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, 
στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος, με δικαίωμα δανεισμού, 
καθώς και στις νησίδες ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ.

Οι Ακαδημαϊκοί Βοηθοί δύνανται να αιτούνται χρημα-
τοδότησης αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται 
βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της Σχολής ή των 
Αρμόδιων Οργάνων του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκού Βοηθού

Οι Ακαδημαϊκοί Βοηθοί:
α) οφείλουν να συντάσσουν έκθεση προόδου του 

Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης σε 
συνεργασία με το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του Προγράμ-
ματος και με το Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου σε 
τακτά χρονικά διαστήματα όπως ορίζει το Τμήμα, η 
οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς 
ενημέρωση.

β) δύνανται να παρουσιάζουν και πρόοδο του Με-
τεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης τους σε 
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σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται 
από το Τμήμα με ευθύνη του Υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ 
του Προγράμματος και του Διευθυντή Κλινικής ή Ερ-
γαστηρίου, με απώτερο στόχο την αναγνώριση του 
Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης μέσω 
δημοσιεύσεων σε περιοδικά με σύστημα κριτών, όπου 
αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.

γ) είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα, υπό 
την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου πραγματοποιούν 
το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (academic 
affiliation), σε κάθε δημοσίευή τους και

δ) οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε 
μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν και 
να σέβονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 6
Περάτωση Μετεκπαιδευτικού
Προγράμματος Εξειδίκευσης

Οι Ακαδημαϊκοί Βοηθοί σε συνεργασία με το Υπεύθυνο 
μέλος ΔΕΠ του Προγράμματος και του Διευθυντή της 
Κλινικής ή του Εργαστηρίου συντάσσουν και υποβάλ-
λουν στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής την έκθεση 
περάτωσης του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξει-
δίκευσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει θεσπίσει 
το Τμήμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄).

Μετά την ολοκλήρωση του Μετεκπαιδευτικού Προ-
γράμματος Εξειδίκευσης χορηγείται βεβαίωση στην 
οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματε-
πώνυμο του Ακαδημαϊκού Βοηθού, το όνομα πατρός, 
ο τόπος καταγωγής του, το γνωστικό αντικείμενο του 
Προγράμματος Εξειδίκευσης, καθώς και ο χρόνος δι-
εξαγωγής του και το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου 
μέλους ΔΕΠ του Προγράμματος Εξειδίκευσης και του 
Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Διαγραφή Ακαδημαϊκού Βοηθού

Είναι δυνατή η διαγραφή του Ακαδημαϊκού Βοηθού 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για 
τους ακόλουθους, μεταξύ άλλων, λόγους:

• Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.

• Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς.

• Συμπεριφορές του Ακαδημαϊκού Βοηθού που εκθέ-
τουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο 
οποίο φιλοξενείται.

• Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον Ακα-
δημαϊκό Βοηθό.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3607Τεύχος Β’ 302/07.02.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Υπόδειγμα πρότασης Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης (fellowship)   
Β. Υπόδειγμα προκήρυξης Ακαδημαϊκού Βοηθού (fellow)  
Γ. Υπόδειγμα Εντύπου Έκθεσης Περάτωσης Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Προς  
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Ιατρικής 

Αίτηση Έγκρισης Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης (fellowship) 

1. Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Μέλους ΔΕΠ: 

Όνομα Πατρός: 

Διεύθυνση Κατοικίας: 

Ταχ. Κώδικας: 

Ε-mail: 

Αρ. Αστ.Ταυτ:  Εκδ. Αρχή: 

Ημερομηνία Γέννησης: 

Αντικείμενο Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης 

2. Γνωστικό Πεδίο

3. Τεκμηρίωση διεθνούς αναγνώρισης του γνωστικού πεδίου σε αντίστοιχα προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) σε
Πανεπιστήμια ή Επιστημονικές Εταιρείες:

Σκοπός, Δομή και περιεχόμενο του Προγράμματος Εξειδίκευσης 
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4. Γενική περιγραφή

5. Αναλυτικό Πρόγραμμα (curriculum) που περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά σε κλινικές, εργαστηριακές, εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες και αντίστοιχους μαθησιακούς στόχους:

6. Διάρκεια Προγράμματος

7. Ημερολόγιο καταγραφής των συμβάντων, επίτευξη μαθησιακών στόχων (logbook)

8. Κλινικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές αρμοδιότητες/υποχρεώσεις του Ακαδημαϊκού Βοηθού (fellow) και ενδεικτικός
χρόνος που θα καλείται να αφιερώνει αναλογικά στην καθεμιά (job description)

9. Διαδικασία Αξιολόγησης
Περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης:
1. Του εκπαιδευόμενου από τον εκπαιδευτή
2. Του εκπαιδευτικού Προγράμματος από τον εκπαιδευόμενο
3. Του εκπαιδευτικού Προγράμματος από το Πανεπιστήμιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Προς: 
Το Διευθυντή του Τομέα (…) 

Θέμα: Προκήρυξη θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου. 

Κύριε Διευθυντά, 

Βάσει των διατάξεων του άρθρο 29 (παράγραφος 7) του  Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τΑ΄/6-9-2011) όπως αυτός έχει τρο-
ποιηθεί και ισχύει, σας παρακαλώ να προκηρυχθεί μία (ή περισσότερες) θέση/εις Ακαδημαϊκού/κών Υποτρόφου/ων, για την 
ένταξη του/τους ως Ακαδημαϊκού/ών Βοηθού/ών σε Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (fellowship) στο γνωστικό πεδίο 
……………………της ……….. Κλινικής/Εργαστηρίου. 

Συγκεκριμένα: 
1) Η προκήρυξη αφορά στο ακαδημαϊκό έτος (……), στο γνωστικό αντικείμενο……………………… της 

…………………..Κλινικής/Εργαστηρίου. 
2) Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης θα είναι «…….». 
3) Τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα είναι:
(απαριθμήστε τα, ως α) β) κλπ.)
4) Η σχέση εργασίας θα είναι (επιλέγετε ένα από τα παρακάτω):
- ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
- με ανάθεση έργου.
5) Τα καθήκοντα του υποτρόφου θα αφορούν τη διεξαγωγή (επιλέγετε όλα ή κάποια εξ αυτών) διδακτικού, κλινικού και

ερευνητικού έργου στην/στο …… (όνομα Κλινικής/Εργαστηρίου). 
6) Η χρηματοδότηση της αιτούμενης θέσης έχει εξασφαλισθεί και θα γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, από το έργο με κω-

δικό (……), με επιστημονικά υπεύθυνο τον/την (……) και προέρχεται αποκλειστικά από Νομικά Πρόσωπα. 
7) Επισυνάπτεται στην προκήρυξη το εγκεκριμένο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης (Παράρτημα Α).
Παρακαλούμε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες.

Ο Διευθυντής 
της Κλινικής/Εργαστηρίου 

(υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Συνέλευσης  του Τμήματος…………………………………………………… 
ΘΕΜΑ: Έκθεση περάτωσης Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης………………………………. 
Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………….. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………………………………………………….. 

1. Εισαγωγή

2. Βαθμός πραγματοποίησης κλινικών, εργαστηριακών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων (όπως αναφέρο-
νται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα (curriculum) και αναφορά επίτευξης μαθησιακών στόχων (αναφορά σε logbook)

3. Δημοσιεύσεις Ακαδημαϊκού Βοηθού

4. Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου από τους εκπαιδευτές

5. Αξιολόγηση του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης από τον εκπαιδευόμενο και από το Πανεπιστήμιο

6. Αξιολόγηση του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης από το Πανεπιστήμιο

Ο Ακαδημαϊκός Βοηθός          Ο Υπεύθυνος  
  του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Ειδίκευσης 

(υπογραφή)  (υπογραφή) 

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02003020702190008*
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