
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 24189 
   Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-

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

με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά 

Νοσήματα» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επι-

σπεύδον) της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χημεί-

ας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσι-

κής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πα-

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

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης» και τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 

«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112).

6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/
2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοί-
τησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387) υπουργικές αποφάσεις.

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
5-3-2019 «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 υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών 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 «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. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. υπ’ αρ. 164/
3-9-2019 περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 
για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ. υπ’ αρ.:
α) 1757/17-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), β) 4589/
10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), γ) 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και δ) 18588/
13-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) για την ανασυ-
γκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019 - 2020.

11. Την υπ’ αρ. 3095/06-10-2020 (Β΄ 4551) απόφαση 
της Συγκλήτου σχετικά με την ίδρυση του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσή-
ματα» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 22/28-1-2020) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Διατμη-
ματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκ-
φυλιστικά Νοσήματα».

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη-
μείας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 704/15-7-2019) της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Δια-
τμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευ-
ροεκφυλιστικά Νοσήματα».

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 587/
6-2-2020) για την ίδρυση του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσή-
ματα».

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Χη-
μείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για 
τη συνδιοργάνωση του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα».

16. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 24863/25-5-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 20/7-5-2020).

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 έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτ-
λο «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» 
μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ., ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείμενο 

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νευροεπιστήμες 
και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» είναι η προαγωγή 
της γνώσης σχετικά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, 
καθώς και η προώθηση της έρευνας για τη μελέτη και 
τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Επιπρόσθετο στόχο 
αποτελεί η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/-
τριών με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων που θα 
αποκομίσουν από τη φοίτησή τους, με γενικότερο στόχο 
την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων 
σε σχέση με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα και την δι-
αμόρφωση της επαγγελματική τους πορείας. 

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος ανέκυψε λόγω της 
ιδιαίτερα αυξημένης εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών 
νοσημάτων στη σύγχρονη εποχή και της ανακύπτου-
σας ανάγκης για περαιτέρω έρευνα και επαγγελματική 
κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Μέσα από τη 
διεπιστημονική φύση του προτεινόμενου Προγράμμα-
τος επιχειρείται μια συντονισμένη προσέγγιση από το 
σύνολο των επαγγελματιών υγείας, με στόχο τη διαμόρ-
φωση ενός ενιαίου θεραπευτικού πλάνου αντιμετώπισης 
της χρόνιας φύσης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. 
Δεξιότητες, όπως η μεθοδικότητα, η εξειδίκευση, η επα-
φή με την ακαδημαϊκή γνώση και την έρευνα, όπως και 
η επαφή με γνωστικά αντικείμενα ποικίλων επιστημών, 
θεωρούνται σημείο αιχμής της σύγχρονης επιστημονι-
κής και θεραπευτικής πρακτικής στις νευροεκφυλιστικές 
νόσους, οι οποίες απαιτούν μια συντονισμένη προσπά-
θεια από ένα σύνολο επαγγελματιών υγείας.

Βάσει των προαναφερθέντων αναγκών, το εν λόγω 
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ενίσχυση της ακα-
δημαϊκής επάρκειας των επιστημόνων, στην ανάπτυξη 
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ικανοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν έναν καταρτι-
σμένο/-η ερευνητή/-τρια και έναν/μία καταρτισμένο/-
η επαγγελματία, και στην καλλιέργεια επαγγελματιών 
ικανών να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις 
και προκλήσεις της εποχής απέναντι στην επερχόμενη 
αύξηση της εμφάνισης των νευροεκφυλιστικών νοσημά-
των σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα. 

Βασικοί στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
i. Η προώθηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους/

στις φοιτητές/-τριες του Δ.Π.Μ.Σ.
ii. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης με στόχο την κατά 

το δυνατόν αυξημένη επάρκεια των φοιτητών/-τριών σε 
θέματα σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, καθώς και την εγκα-
θίδρυση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη 
και θεραπευτική αντιμετώπισή τους

iii. Η διαμόρφωση επαγγελματιών οι οποίοι/-ες θα 
δράσουν με επαγγελματισμό και αυτοπεποίθηση στην 
άσκηση του επαγγέλματός τους και θα καθίστανται 
ικανοί/-ες στο να απορροφηθούν σε ανάλογες θέσεις 
εργασίας

iv. Η προαγωγή της συνεχούς και αδιάλλειπτης έρευ-
νας σε θέματα διάγνωσης, αιτιοπαθογένειας, επιδημιο-
λογίας, φαρμακευτικής και μη φαρμακευτικής αντιμετώ-
πισης των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, που στοχεύει 
στην περαιτέρω κατανόηση των εν λόγω νοσημάτων 
μέσα από την εκπόνηση υψηλού επιπέδου και ακαδη-
μαϊκού ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακών Διπλωματικών 
Εργασιών.

Κατευθυντήριες αρχές του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούν η με-
τάδοση στους/στις φοιτητές/-τριες των απαραίτητων 
ακαδημαϊκών προσόντων, επιστημονικών αρχών, σύγ-
χρονων μεθόδων και εφαρμοσμένων πρακτικών, ικανών 
να τους/τις καταστήσουν εξειδικευμένους/-ες επαγγελ-
ματίες, οι οποίοι/-ες θα τις εφαρμόζουν τόσο στην έρευ-
να όσο και στην κλινική πράξη αποτελώντας πρότυπα 
επαγγελματισμού και υψηλού επιπέδου κατάρτισης. 

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατοχύρωση υψηλού επιπέδου ποιότη-
τας παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία θα έχει χαρα-
κτήρα συνεχούς βελτίωσης και αυξανόμενου επιπέδου 
παροχής πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων και σύγ-
χρονων πρακτικών προκειμένου οι φοιτητές/-τριες να τις 
εφαρμόζουν στην κλινική πράξη και την έρευνα.

Επιπρόσθετα, μέσω της διεπιστημονικότητας του εν 
λόγω Προγράμματος προωθείται η συνεργασία των φοι-
τητών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς αλλά 
και δομές της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Δ.Π.Μ.Σ. 
είναι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση σε θέματα 
μελέτης των νοητικών, συμπεριφορικών και θυμικών-
συναισθηματικών διαταραχών, όπως αυτές εκδηλώνο-
νται στην εργασία, στο οικογενειακό περιβάλλον, την 
καθημερινή ζωή του/της πάσχοντος/-ουσας αλλά και 
του/της περιθάλποντος/-ουσας του/της. Επιπλέον, θα με-
λετώνται οι δυναμικές αλλαγές, τόσο οι νοητικές όσο και 
οι συμπεριφορικές διεργασίες κατά την γήρανση, υγιή 
και παθολογική. Επιπρόσθετα θα αναλύονται θέματα 

σχετικά με την επιδημιολογία και τους παθογενετικούς 
μηχανισμούς που πυροδοτούν τις ανωτέρω διαταραχές, 
όπως είναι οι περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες.

Άρθρο 2
Όργανα του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευ-
ροεκφυλιστικά Νοσήματα» είναι: 

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, που αποτελεί το αρ-
μόδιο όργανο για θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. -
Δ.Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα 
Π.Μ.Σ. - Δ.Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς 
σε άλλα όργανα.

2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), που συ-
γκροτείται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π., τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. και ένα (1) μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Α.Π.Θ. τα οποία εκλέγονται για διετή 
ανανεώσιμη θητεία, καθώς και δύο (2) εκπροσώπους 
των φοιτητών/-τριών του Δ.Π.Μ.Σ. που εκλέγονται από 
τους/τις φοιτητές/-τριες του οικείου προγράμματος για 
ετήσια θητεία. 

Η Ε.Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρ-
θρα 31 και 43 του ν. 4485/2017. Η εκλογή των μελών της 
Ε.Δ.Ε. γίνεται πριν το τέλος του ακαδημαϊκού έτους κατά 
το οποίο λήγει η θητεία των μελών της προηγούμενης 
Ε.Δ.Ε. Της Ε.Δ.Ε. προεδρεύει ο/η Διευθυντής/-ντρια του 
Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ε.Δ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 ιδίως δε:

α) Επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων/-ουσών 
του Δ.Π.Μ.Σ.,

β) Αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων στους/στις 
διδάσκοντες/-ουσες του Δ.Π.Μ.Σ.,

γ) Ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών,
δ) Απονέμει τους τίτλους σπουδών,
ε) Αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά τη 

λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., για το οποίο δεν υπάρχει αρ-
μοδιότητα άλλου οργάνου (τεκμήριο αρμοδιότητας). 
Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρό-
ντων μελών της. Προκειμένου να υπάρχει απαρτία, πρέ-
πει να είναι παρόντα ή να έχουν δώσει εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης τουλάχιστον τρία μέλη της. 

3. Ο/η Διευθυντής/-ντρια του Δ.Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/-α 
ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 8 
του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορί-
ζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Προέρχεται 
από το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ., το οποίο έχει τη δι-
οικητική υποστήριξη του Προγράμματος και ορίζεται 
μαζί με τον/την Αναπληρωτή/-τριά του/της, από τα μέλη 
της Ε.Δ.Ε., οι οποίοι/-ες κατέχουν τη βαθμίδα του/της 
καθηγητή/-τριας ή του/της αναπληρωτή/-τριας καθη-
γητή/-τριας. Η εκλογή του/της Διευθυντή/-ντριας γίνεται 
στην πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας Ε.Δ.Ε. Ο/η 
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Διευθυντής/-ντρια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017, δεν μπορεί 
να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες 
και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για την άσκηση του 
διοικητικού του/της έργου. 

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη τα οποία έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και συγκεκριμένα: τον/τη Διευθυ-
ντή/-ντρια του Δ.Π.Μ.Σ., δύο (2)μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Ιατρικής του Α.Π.Θ., ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Χημείας του Α.Π.Θ. και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. 
Τα μέλη της Σ.Ε. ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία, 
μπορούν δε να είναι και μέλη της. Της Σ.Ε. προεδρεύει 
ο/η Διευθυντής/-ντρια του Δ.Π.Μ.Σ. και η θητεία του μπο-
ρεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4485/2017 και όσες 
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του/της 
απερχόμενου/-ης Διευθυντή/-ντριας, συντάσσεται ανα-
λυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριο-
τήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
Δ.Π.Μ.Σ (παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017).

5. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύ-
ματος που αποτελείται από τον/την/-νι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/-α εκτελεί χρέη Προέδρου, και 
τους/τις Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη, έχει δε τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017. 

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολό-
γηση των Π.Μ.Σ. (όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του 
άρθρου 44 του ν. 4485/2017).

7. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εισαγωγής των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών που συ-
γκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. «Νευροεπιστή-
μες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα», θα έχει το Τμήμα 
Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. λειτουργεί Γραμματεία 
του Δ.Π.Μ.Σ. που επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμά-
των για την εφαρμογή του Κανονισμού και τη λειτουργία 
του προγράμματος (εγγραφές σπουδαστών/-τριών, τή-
ρηση βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, τήρη-
ση παρουσιολογίων, προετοιμασία απονομής τίτλων, 
χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων). Επίσης, η 
Γραμματεία διεκπεραιώνει τρέχοντα θέματα που αφο-
ρούν στο διδακτικό προσωπικό, στους/στις μεταπτυχι-
ακούς/-ές φοιτητές/-τριες, στο πρόγραμμα διδασκαλίας, 
αναλαμβάνει τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα 
συνεργαζόμενα ιδρύματα και φροντίζει για τις δημόσιες 
σχέσεις και την προβολή του προγράμματος. 

Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.
(παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017)

Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/-ές για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πα-
νεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

3. 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/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ 
έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύ-
ματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον 
τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο 
Ίδρυμα.

4. Στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και Νευρο-
εκφυλιστικά Νοσήματα» γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι 
των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, 
Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι 
Επιστήμονες Υγείας, όπως ειδικοί Πρόληψης και Θερα-
πείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες/-τριες Υγείας, 
Εργοθεραπευτές/-τριες, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθε-
ραπευτές/-τριες, Φυσικοθεραπευτές/-τριες, πτυχιούχοι 
άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι, όπως Ψυχολογί-
ας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, της ημεδαπής 
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές και πτυχιού-
χοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, μετά από απόφαση της 
Ε.Δ.Ε.

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

6. Υποψηφιότητα για το Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν 
και τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες των παραπάνω Τμη-
μάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει 
πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων 
που γίνονται δεκτοί/ές στο Πρόγραμμα.

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

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/-
ές φοιτητές/-τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του 
αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις 
δυνατότητες του Προγράμματος. Ο ακριβής αριθμός των 
εισακτέων καθορίζεται ετησίως από την Ε.Δ.Ε. 

Σύμφωνα με τα κατά προσέγγιση στοιχεία που ανταπο-
κρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανο-
νισμού, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/-
τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι 
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περίπου εννιακόσιοι/-ιες (900) φοιτητές/- τριες ετησίως. 
Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/-τριών ανά διδάσκοντα/-
ουσα ορίζεται σε τέσσερις (4) φοιτητές/-τρες, σε σχέση 
με τον μέγιστο αριθμό των περίπου διακοσίων είκοσι 
(220) διδασκόντων/-ουσών, μελών Δ.Ε.Π. Ο αριθμός αυ-
τός είναι μικρότερος του μέγιστου αριθμού φοιτητών/-
τριών ανά διδάσκοντα/-ουσα των προπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών, όπου οι εγγεγραμμένοι/-ες φοιτητές/-τριες 
ανέρχονται στους/στις δύο χιλιάδες εννιακόσιους/-ιες 
(2.900) σε σχέση με τους/τις τριακόσιους/-ιες σαράντα 
(340) διδάσκοντες/-ουσες, μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Ιατρικής του Α.Π.Θ. του Π.Π.Σ. (παρ. 1β του άρθρου 45 
του ν. 4485/2017).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με αξιολόγηση 
του φακέλου των δικαιολογητικών και συνέντευξη από 
την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.

Κάθε έτος και μέχρι την 1η Μαρτίου η Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνει πόσες θέσεις μεταπτυχιακών φοι-
τητών/-τριών διατίθενται για το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους με πρόταση της 
Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και απόφαση της Ε.Δ.Ε., δημοσιεύεται η 
επίσημη προκήρυξη των θέσεων αυτών και καλούνται οι 
υποψήφιοι/-ιες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η προ-
κήρυξη προσδιορίζει:

α) Τον αριθμό και τις κατηγορίες των πτυχιούχων.
β) Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων για την 

εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.
γ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τον τρόπο και την 

προθεσμία υποβολής τους.
δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ο/η υποψήφιος/-ια υποβάλλει στη Γραμματεία του 

Δ.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αι-

τιολόγησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων 
του εξωτερικού.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ανα-
λυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική 
εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα 
του/της υποψηφίου/-ίας.

ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία 
επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, η γνώ-
ση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2), η οποία, όταν 
δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε 
με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού 
τμήματος είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων 
διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθει-
ας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρό-
πους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολο-
γίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμη-
νείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της 
αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνω-

ρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλ-
λοδαπής, 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 σχετικής άδειας 
πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και 
ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του 
οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας.

στ) Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και 
συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελμα-
τική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον 
υπάρχουν).

ζ) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
ή του διαβατηρίου.

Η επιλογή των υποψηφίων διαμορφώνεται σε βαθμο-
λογική κλίμακα από μηδέν (0) έως εκατό τριάντα (130) 
για κάθε υποψήφιο/-ια με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Ο βαθμός πτυχίου [πολλαπλασιαζόμενος με συντε-
λεστή ένα (1), μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές [κάτο-
χος τίτλου Π.Μ.Σ. τρεις (3) βαθμοί, κάτοχος διδακτορικής 
διατριβής επτά (7) βαθμοί, μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

γ) Η προφορική συνέντευξη [μέγιστο τριάντα (30) 
βαθμοί]. Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η 
επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η συ-
ναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν 
ειδικά προσόντα των υποψηφίων.

δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια [ένας(1) βαθ-
μός/ανακοίνωση, μέγιστο πέντε (5) βαθμοί].

ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια [δύο (2) βαθ-
μοί/ανά ανακοίνωση, μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά [δύο (2) 
βαθμοί/δημοσίευση, μέγιστο δέκα (10) βαθμοί].

ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά [πέντε (5) βαθ-
μοί/δημοσίευση, έως δεκαπέντε (15) βαθμοί].

η) Η συμμετοχή σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 
του προγράμματος ερευνητικά έργα [πέντε (5) βαθμοί/
ανά έργο, μέγιστο δεκαπέντε (15) βαθμοί].

θ) Η αναγνωρισμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία 
[τρεις (3) βαθμοί/έτος, έως δεκαπέντε (15) βαθμοί].

ι) Η γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον 
Β2 [πέντε (5) βαθμοί].

ια) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 [πέντε 
(5) βαθμοί].

Ο ανώτατος αριθμός βαθμολογίας που μπορούν να 
συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι/-ιες καθορίζεται από τα 
ανωτέρω κριτήρια και είναι εκατόν τριάντα (130) μόρια.

Η τελική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων στο 
Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ει-
σακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Ε.Δ.Ε., 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή κα-
ταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους/τις υποψηφί-
ους/-ιες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει 
όσους/-ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί από την προκήρυξη και στη συνέχεια καλεί 
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σε συνέντευξη, τους/τις προκρινόμενους/-ες υποψηφί-
ους/-ιες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Η επιτροπή κατατάσσει τους/τις υπο-
ψήφιους/-ιες βάσει του συνολικού αριθμού μορίων που 
συγκέντρωσαν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
(αξιολόγηση με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και 
την συνέντευξη), καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των 
επιτυχόντων/-ουσών.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/-ουσών και τυχόν 
επιλαχόντων/-ουσών επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε του 
Δ.Π.Μ.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμ-
ματος και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος 
Ιατρικής και των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Οι επιτυχόντες/-ουσες θα πρέπει να εγγραφούν στη 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα επιτυχόντων/-
ουσών. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός/μίας ή περισ-
σοτέρων φοιτητών/-τριών, θα κληθούν να εγγραφούν, 
εφόσον υπάρχουν, οι επιλαχόντες/-ουσες με βάση τη 
σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μπο-
ρεί να αναμορφώνονται μετά από πρόταση της Σ.Ε. και 
έγκρισή της από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια και όροι φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

Α. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
κατ’ ελάχιστο σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, συμπε-
ριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών καθορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωμέ-
νοι/-ες να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις και 
τις λοιπές δραστηριότητες που προβλέπονται σε κάθε 
μάθημα. Το επιτρεπτό όριο απουσιών, αδιακρίτως αν 
πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή μη, είναι μέχρι 
τέσσερις (4) δίωρες διαλέξεις. Αν ο/η μεταπτυχιακός/-ή 
φοιτητής/-τρια συγκεντρώνει πέντε (5) απουσίες ή πε-
ρισσότερες, θα πρέπει να παρακολουθήσει εκ νέου το 
μάθημα. Στην περίπτωση αυτή υπόκειται εκ νέου στη 
διαδικασία αξιολόγησης, οπότε αν και για δεύτερη φορά 
συγκεντρώσει πέντε (5) απουσίες, ή αποτύχει στην εξέ-
ταση του μαθήματος, διαγράφεται από το Πρόγραμμα. 

Στους μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες προβλέπε-
ται, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα 
μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/-ες φοιτητές/-τρι-
ες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
διπλάσιο του χρόνου της κανονικής φοίτησης. Η μερική 
φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/-ες μετα-
πτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες που αδυνατούν να αντα-
ποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος 
«πλήρους» φοίτησης και για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώ-
σεις, για τις οποίες αποφασίζει η Ε.Δ.Ε., όπως ασθένεια, 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα 
μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Ε.Δ.Ε. μετά από 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ενδεικτικά, λόγοι 
διαγραφής αποτελούν η μη επαρκής πρόοδος του/της 
φοιτητή/-τριας η οποία τεκμηριώνεται με τη μη συμμετο-
χή του/της στην εκπαιδευτική διαδικασία, η πλημμελής 
εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων, όπως η μη καταβολή 
των τελών φοίτησης, η μη υποβολή των απαιτούμενων 
εργασιών, η απουσία στην εξεταστική διαδικασία, η συ-
μπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολο-
γία, π.χ. λογοκλοπή ή μετά από αίτηση του/της ιδίου/-ας 
του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο/η μεταπτυχια-
κός/-ή φοιτητής/-τρια θα πρέπει να το επαναλάβει κατά 
το επόμενο εξάμηνο, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., με 
παρακολούθηση του μαθήματος και επανάληψη στην 
εξεταστική διαδικασία ή υποβολή της προαπαιτούμενης 
εργασίας.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται από τον 
οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστε-
ρα από αίτησή του/της, εντός χρονικού διαστήματος 
δέκα πέντε (15) ημερών από την εξεταστική περίοδο 
κατά την οποία έχει αποτύχει, από τριμελή επιτροπή με-
λών Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η 
υπεύθυνος/-η της εξέτασης διδάσκων/-ουσα.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες εγγράφονται και 
συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον οι-
κείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι μεταπτυ-
χιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις 
παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και 
για τους/τις φοιτητές/-τριες του πρώτου κύκλου σπου-
δών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτι-
κών συγγραμμάτων. Το Τμήμα Ιατρικής εξασφαλίζει 
διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 
με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη δι-
αμόρφωση κατάλληλων χώρων διδασκαλίας και υγιει-
νής, δυνατότητα διαφορετικής εξεταστικής διαδικασίας 
(προφορικές εξετάσεις), παροχή εκπαιδευτικού υλικού 
σε ειδική μορφή (σύστημα braille), για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες φοιτητών/-τριών.

Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίζει την πραγματοποίηση 
εξειδικευμένων διαλέξεων από ειδικούς επιστήμονες, οι 
οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται μετά το πέρας 
του δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου, κατά τη θερινή περίοδο.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε., μέρος της εκπαίδευσης μπο-
ρεί να πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία 
(έως το 35% των ωρών των διδασκόμενων θεωρητικών 
μαθημάτων).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγεί-
ται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. προσωρινή αναστολή 
σπουδών για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη 
διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτη-
τής/-τρια χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/-τριας. Ο 
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χρόνος αναστολής φοίτησης του/της μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/-τριας δεν υπολογίζεται στη συνολική χρονική 
διάρκεια της φοίτησης. Μετά τη λήξη της αναστολής 
φοίτησης, ο/η φοιτητής/-τρια είναι υποχρεωμένος/-η να 
παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, διαλέξεις, πρακτικές 
ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς 
πριν από την αναστολή φοίτησής του/της. 

Κατόπιν αιτιολογημένης απόφαση της Ε.Δ.Ε. και σε 
εξαιρετικά αποδεδειγμένες περιπτώσεις, όπως ασθέ-
νεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, 
στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν να δοθεί 
παράταση σπουδών μέχρι ένα (1) έτος.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακόμη και με χρήση των 
δυνατοτήτων των προηγούμενων παραγράφων του πα-
ρόντος άρθρου, ο ανώτατος χρόνος για την περάτωση 
των σπουδών και την κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) 
έτη από την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο 
Πρόγραμμα.

Β. Τέλη φοίτησης
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 πρέπει να 

διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών 
των φοιτητών/-τριών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κρι-
τήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους 
κατάσταση. Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης, οι φοιτητές/-τριες των Π.Μ.Σ. των οποίων το 
ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, 
και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν 
υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το 
δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέ-
σιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε 
περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθ-
μού των εισακτέων φοιτητών/-τριών. Αν οι δικαιούχοι 
υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς 
που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στη Γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ. ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών/-τριών. Σε καμία περίπτωση η 
οικονομική αδυναμία καταβολής τους δεν αποτελεί λόγο 
μη επιλογής τους στο πρόγραμμα. 

Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευρο-
επιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» οι φοιτη-
τές/-τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
συνολικά στα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00 €) ευρώ 
τα οποία καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, η 
πρώτη κατά την εγγραφή και η δεύτερη πριν από την 
έναρξη του δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
(άρθρα 43 και 45 του ν. 4485/2017)

Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης 

στο χειμερινό εξάμηνο, αυτή δύναται να μεταφερθεί στο 
εαρινό, με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται 
σε δύο (2) διδακτικά ακαδημαϊκά εξάμηνα, διάρκειας 
δεκατριών (13) εβδομάδων έκαστο. Κάθε μάθημα δι-
δάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Οι υποχρεώσεις 
των φοιτητών/-τριών μπορούν να ολοκληρωθούν κατά 
τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών καθορίζεται 
από την Ε.Δ.Ε. Η έναρξη και λήξη των εξαμήνων καθορί-
ζεται από την Ε.Δ.Ε. και από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
του Α.Π.Θ. Ενδεικτικά, το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 
πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, ενώ το εαρινό εξάμη-
νο αρχίζει στα μέσα του Φεβρουαρίου. Με τη λήξη του 
δεύτερου (Β’ ) εξαμήνου, κατά τους θερινούς μήνες, οι 
φοιτητές/-τριες ολοκληρώνουν την μεταπτυχιακή τους 
εργασία και την παρουσιάζουν έως το τέλος Σεπτεμβρί-
ου.

Στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα υποχρε-
ωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο διδάσκονται 
δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα 
επιλογής. Κάθε επιλεγόμενο μάθημα διδάσκεται εφόσον 
το έχουν επιλέξει τουλάχιστον πέντε (5) μεταπτυχιακοί/-
ές φοιτητές/-τριες.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια θα πρέ-
πει να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξετασθεί επιτυ-
χώς σε επτά (7) μαθήματα, τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο 
πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών, δύο (2) υποχρεωτικά και 
ένα (1) επιλεγόμενο στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών, 
να έχει παρακολουθήσει την πρακτική άσκηση και να 
έχει εκπονήσει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική του/της 
Εργασία. Η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθη-
μάτων γίνεται στο πρώτο (Α’ ) και δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο. 
Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέμα-
τος, προετοιμασία-παρουσίαση διαγράμματος μελέτης) 
γίνεται στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και ολοκληρώνεται 
(συγγραφή -παρουσίαση) τρεις μήνες μετά τη λήξη του 
δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου, δηλαδή με τη λήξη του πλήρους 
ημερολογιακού έτους. 

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται 
στην ελληνική γλώσσα πλην των περιπτώσεων πρό-
σκλησης ξένων επιστημόνων, όπου η διδασκαλία θα 
πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

Η εξέταση στη διπλωματική εργασία γίνεται με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοι-
τητής/-τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα 
του πρώτου (Α’ ) και δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου και έχει 
ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημά-
των του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα τριάντα (30) ECTS για 
τα μαθήματα του πρώτου (Α’ ) εξαμήνου, τριάντα (30) 
ECTS για τα μαθήματα του δεύτερου (Β’ ) εξαμήνου, την 
παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με 
τους όρους του συμφωνητικού με τον φορέα υποδοχής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22880 Τεύχος B’ 1966/14.05.2021

καθώς και την έναρξη εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας και δεκαπέντε (15) ECTS για την 

ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και η έναρ-

ξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 

Με πρόταση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να γίνει τροποποίηση του 

προγράμματος των μαθημάτων. Κατά τον μήνα Ιούνιο 

κάθε έτους, η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της αναθέτει στους/

στις διδάσκοντες/-ουσες τα μαθήματα που θα διδάξουν 

κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Το συνοπτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων διαμορφώνε-

ται ως εξής:

Εξά-
μηνο

Τίτλος/Τύπος μαθήματος 
Υ=υποχρεωτικό 

Ε=επιλογής Ώ
ρε

ς 
δι

δα
σκ

αλ
ία

ς/
μά

θη
μα

 

ECTS

Α Επιδημιολογία και παθογένεια 
των ανοιών/Υ 26 ώρες 7,5

Α

Επιδημιολογία και 
Παθογένεια της Νόσου 
Parkinson- Parkinsonism plus 
συνδρόμων/Υ

26 ώρες 7,5

Α
Επιδημιολογία και παθογένεια 
άλλων νευροεκφυλιστικών 
νοσημάτων/Υ

26 ώρες 7,5

Α
Σύγχρονη διαγνωστική 
προσέγγιση των νευροεκφυ-
λιστικών νοσημάτων/Υ

26 ώρες 7,5

Σύνολο ECTS 104 30

Β
Φαρμακευτική αντιμετώπιση 
των νευροεκφυλιστικών 
νοσημάτων/Υ

26 ώρες 7,5

Β Μη φαρμακευτικές 
παρεμβάσεις/Υ 26 ώρες 7,5

Β

Κατ’ οίκον φροντίδα - Νοσοκο-
μειακή - ιδρυματική φροντίδα 
ασθενών με εκφυλιστικά 
νοσήματα/Ε 
Ή Εκπαίδευση - Στήριξη 
περιθαλπόντων/Ε

26 ώρες 5

Β Πρακτική άσκηση 52 ώρες 5
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Β Έναρξη μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας 5

Σύνολο ECTS 30

Β 
(+

θε
ρι

νή
 

πε
ρί

οδ
ος

)

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 15

Σύνολο ECTS του Δ.Π.Μ.Σ. 260 75

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
και η επίδοσή τους στα μαθήματα πραγματοποιείται 
στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξε-
τάσεις, εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου, ή συνδυασμό των ανωτέρω. Ο προβιβάσιμος 
βαθμός των μαθημάτων θα είναι το έξι (6).

Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον/τη διδάσκο-
ντα/-ουσα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται 
στην κλίμακα ένα (1) έως δέκα (10). Η βαθμολογία των 
μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της εξεταστικής 
περιόδου.

Για κάθε μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών προβλέ-
πεται να υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων. Η πρώτη 
εξεταστική θα γίνεται μια εβδομάδα μετά το πέρας της 
διδασκαλίας των μαθημάτων του πρώτου (Α’ ) και δεύ-
τερου (Β’ ) εξαμήνου και η δεύτερη επαναληπτική εξετα-
στική θα διεξάγεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά 
τη λήξη της κανονικής εξεταστικής και την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων.

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία 
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου, ο/η με-

ταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια έχει την υποχρέωση να 
ετοιμάσει προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και 
να επιλέξει επιβλέποντα/-ουσα καθηγητή/-τρια, με τη 
σύμφωνη γνώμη του τελευταίου. Ο/Η επιβλέπων/-ουσα 
μπορεί να είναι: α) Διδάσκων/-ουσα, μέλος Δ.Ε.Π. των 
συμμετεχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. Τμημάτων ή β) Διδάσκων/-
ουσα, μέλος Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., ο/η οποίος/-α 
έχει μερική ή εξ ολοκλήρου ανάθεση διδασκαλίας μα-
θήματος στο Δ.Π.Μ.Σ. 

Στο περίγραμμα έρευνας του/της μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/-τριας πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα 
αναλυθεί, η μεθοδολογία της επιστημονικής του προσέγ-
γισης, καθώς και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. 
Η αποδοχή της ερευνητικής πρότασης του/της μεταπτυ-
χιακού/-ής φοιτητή/-τριας από τον/την επιβλέποντα/-
ουσα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με 
το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., την προσδοκώμενη επιστη-
μονική συμβολή στο ανάλογο ερευνητικό πεδίο και τα 
διαφαινόμενα στοιχεία πρωτοτυπίας ως προς την προ-
σέγγιση του υπό διερεύνηση ειδικότερου αντικειμένου. 
Η αποδοχή κάθε ερευνητικής πρότασης επικυρώνεται με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών εργα-
σιών που τηρείται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Στον 
κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα 
ονοματεπώνυμα του/της υποψηφίου/-ίας και του/της 
επιβλέποντος/-ουσας, η ημερομηνία έγκρισης του θέ-
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ματος από την Ε.Δ.Ε. και η ημερομηνία περάτωσης της 
διαδικασίας, είτε με αποδοχή είτε με απόρριψη.

Ανάλογα με την εξέλιξη της εκπόνησης της διπλωματι-
κής του/της εργασίας, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-
τρια ενημερώνει τον/την επιβλέποντα/-ουσα καθηγη-
τή/-τρια, ο/η οποίος/-α παρακολουθεί, με ημερολόγιο 
προόδου, αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές 
της έρευνας.

Όταν περατωθεί η σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας, αυτή υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα 
στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του/
της επιβλέποντος/-ουσας καθηγητή/-τριας ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση.

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ορίζεται από τη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., Τριμελής 
Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο/η 
επιβλέπων/-ουσα καθηγητής/-τρια και δύο (2) ακόμη 
μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η Τριμε-
λής Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγηση 
και τη βαθμολογία της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας στη Γραμματεία, για έγκριση από την Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας ο/η μεταπτυχιακός/-ή 
φοιτητής/-τρια παρουσιάζει τη διπλωματική του/της 
εργασία. Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλω-
ματικών Εργασιών γίνονται υποχρεωτικά μετά το τέλος 
του δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου για το σύνολο των μετα-
πτυχιακών φοιτητών/-τριών. Η πρόσκληση και ανακοί-
νωση για τη δημόσια παρουσίαση των Μεταπτυχιακών 
Διπλωματικών Εργασιών διαμορφώνεται από τον/τη Δι-
ευθυντή/-ντρια του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από συνεννόηση με 
τον/την επιβλέποντα/-ουσα καθηγητή/-τρια, ο/η οποί-
ος/-α συντονίζει και προεδρεύει στη διαδικασία αυτή. 
Η έκταση και η μορφή της παρουσίασης της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας καθορίζονται από την 
Ε.Δ.Ε.

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της, 
η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή αποφαίνεται για την 
αποδοχή ή μη και για τη βαθμολόγηση της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας, με κλίμακα βαθμολογίας 
από μηδέν (0) ως δέκα (10), αποστέλλοντας στη Γραμ-
ματεία του Δ.Π.Μ.Σ. το πρακτικό της αξιολόγησης του/

της υποψηφίου/-ίας. Αν, μετά την παρέλευση αυτής της 
προθεσμίας, διαπιστώνεται ότι ένα μέλος της Επιτροπής 
δεν έχει ανταποκριθεί στις σχετικές υποχρεώσεις του, 
το μέλος αυτό αντικαθίσταται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία αποδοχής και βαθ-
μολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών.

Για να γίνει αποδεκτή από την Τριμελή Εξεταστική Επι-
τροπή μια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, πρέπει 
να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:

α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι 
συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

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

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατό να παρατείνεται 
κατά ένα (1) έτος ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Αν η προθεσμία 
αυτή παρέλθει άπρακτη, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτη-
τής/-τρια διαγράφεται και ο κύκλος σπουδών θεωρείται 
ότι δεν ολοκληρώθηκε.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας του/της φοιτητή/-τριας, 
παρά μόνο με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από αιτιολογημέ-
νη εισήγηση του/της επιβλέποντος/-ουσας καθηγητή/-
τριας. Η αλλαγή θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο 
για παράταση των παραπάνω προθεσμιών.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο 
των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις 
πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας) και υπολογίζεται, με 
ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο 
τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντί-
στοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροι-
σμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό 
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Άρθρο 7
Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του ν. 4485/2017)

Ο παρών Κανονισμός προβλέπει με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε., τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών ετησίως σε 
φοιτητές/-τριες του Δ.Π.Μ.Σ. με εξαιρετικές επιδόσεις. 
Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα συνίστανται 
σε απαλλαγή μέρους του ποσού των τελών φοίτησης. 
Η υποτροφία απαλλαγής από την καταβολή του ποσού 
της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης θα δίνεται με 
κριτήριο τη σειρά μοριοδότησης εισαγωγής των υπο-
ψηφίων, ενώ η υποτροφία απαλλαγής από την καταβολή 
του ποσού της δεύτερης δόσης θα δίνεται με κριτήριο 
(α) τη βαθμολογία του/της φοιτητή/-τριας στα δύο πρώ-
τα εξάμηνα σπουδών (εφόσον έχει επιτύχει σε όλα τα 
μαθήματα με την πρώτη εξέταση) και (β) την τήρηση 
των υποχρεώσεών του/της, όπως καθορίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό. 

Οι υπότροφοι οφείλουν να προσφέρουν ανταποδοτικό 
έργο, σύμφωνα με υπόδειξη της Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση 
που υπότροφος/-η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια δεν 
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της, η Ε.Δ.Ε. προβαί-
νει σε ανάκληση και διακοπή της υποτροφίας του/της.

Οι όροι χορήγησης υποτροφίας καθώς και οι υποχρεώ-
σεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων θα αναπροσαρ-
μόζονται ανά ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια 
έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, δεν 
δικαιούται υποτροφία από το Δ.Π.Μ.Σ.

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

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

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, 
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
του οικείου Τμήματος.

IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οι-
κείου Τμήματος.

Σε περίπτωση Δ.Π.Μ.Σ., με αιτιολογημένη απόφαση 
της Ε.Δ.Ε., όταν δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό 
των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να 
αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων 
του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. 
ή ερευνητών/-τριών 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 Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την 
εισήγηση του/της Διευθυντή/-ντριας του Δ.Π.Μ.Σ. μπο-
ρεί να καλέσει, ως επισκέπτες/τριες καθηγητές/-τριες 
καταξιωμένους/-ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προ-

σόντα καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας σε ερευνητι-
κό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος, από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. απο-
φασίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. 

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

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νευροεπιστήμες και 
Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» το ογδόντα τοις εκατό 
(80%) των διδασκόντων/-ουσών θα είναι μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., του Τμήματος Χημείας του 
Α.Π.Θ. και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Α.Π.Θ., ομότιμα και αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. των οικείων Τμημάτων. Το υπόλοιπο είκοσι 
τοις εκατό (20%) των διδασκόντων/-ουσών θα απαρ-
τίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων άλλων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων/-ουσών και επισκέπτες/-τριες διδάσκο-
ντες/-ουσες (καταξιωμένοι/-ες επιστήμονες ή επιστή-
μονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και 
την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η επιλογή των διδασκόντων/-
ουσών στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται από την Ε.Δ.Ε., με βάση 
τα παρακάτω κριτήρια:

α) Τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του/της 
υποψηφίου/-ίας, σύμφωνα με το βιογραφικό του σημεί-
ωμα και τις απαιτήσεις των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., τα 
οποία θα αναλάβει να διδάξει. 

β) Τη διαθεσιμότητα του/της υποψηφίου/-ίας στο 
Δ.Π.Μ.Σ. για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, έτσι 
ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της διδα-
σκαλίας του μαθήματος και η επίβλεψη και εξέταση των 
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών τις οποίες θα 
αναλάβει.

γ) Το δημοσιευμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο 
του/της υποψηφίου/-ίας.

δ) Τις τυχόν προηγούμενες αξιολογήσεις μεταπτυχια-
κών φοιτητών/-τριών, κυρίως από μαθήματα μεταπτυ-
χιακού επιπέδου. 

Η αποζημίωση των διδασκόντων/-ουσών για τη διδα-
σκαλία καθώς και για την επίβλεψη Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Ο/Η διδάσκων/-ουσα ή οι διδάσκοντες/-ουσες μπο-
ρούν να προσκαλέσουν εξειδικευμένους/-ες επιστήμο-
νες για να δώσουν διαλέξεις κατά τη διάρκεια των μα-
θημάτων. Οι προσκεκλημένοι/-ες επιστήμονες μπορούν 
να καλύπτουν συνολικά όχι περισσότερες των τεσσάρων 
(4) διαλέξεων. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/-ου-
σών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του 
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μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βι-
βλιογραφίας, ο καθορισμός του τρόπου εξέτασης του 
μαθήματος, και η τακτική επικοινωνία με τους/τις μετα-
πτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

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

Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. προέρχονται από: 
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωσή του φορέων,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-

δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
η) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις που τα Π.Μ.Σ. δεν 

καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα από τις ανωτέρω 
πηγές χρηματοδότησης, αυτά μπορούν να καλύπτονται 
από τέλη φοίτησης.

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 σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου άρθρου 
37 του ν. 4485/2017 τα Α.Ε.Ι., -και αντιστοίχως τα Τμή-
ματα στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως 
να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, 
απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανο-
μής 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.

Το σύνολο των τελών φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» για 
κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια ανέρχεται στο ποσό 
των 2.500,00€, η δε καταβολή τους θα γίνεται σε δύο 
ισόποσες δόσεις, σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται 
για το σκοπό αυτό στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Α.Π.Θ. 

Ανάλογα με τη ζήτηση, η Ε.Δ.Ε. μπορεί, πριν από την 
κατ’ έτος προκήρυξη του προγράμματος, να αναπρο-
σαρμόζει το ποσό των τελών φοίτησης με απόφαση της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των πόρων των 
συνολικών εσόδων χρησιμοποιείται για κάλυψη λειτουρ-
γικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην 
κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης.

Η αίτηση του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας 
για επιστροφή τελών φοίτησης ενός εξαμήνου επιτρέ-
πεται μόνο εφόσον αυτός/-ή επικαλείται και αποδεικνύει 
επαρκώς τη συνδρομή εξαιρετικά σοβαρού λόγου για 
διακοπή της φοίτησης και η αίτησή του/της αυτή υπο-
βληθεί στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. το αργότερο εντός εί-
κοσι (20) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του 
εξαμήνου. 

Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του προ-
τεινόμενου προγράμματος θα πραγματοποιείται από 
τη Γραμματεία-Γραφείο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής 
και από τη Υπηρεσία Υποστήριξης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών η οποία εξασφαλίζεται κεντρικά 
από το Α.Π.Θ. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. θα επιλαμβά-
νεται των εγγραφών σπουδαστών/-τριών, την τήρηση 
της βαθμολογίας, τις αξιολογήσεις των διδασκόντων/-
ουσών, την τήρηση παρουσιολογίων/μάθημα/πρακτική 
άσκηση, τη χορήγηση των τίτλων σπουδών, πιστοποιητι-
κών και βεβαιώσεων και θα διεκπεραιώνει τρέχοντα θέ-
ματα που θα αφορούν στους/στις διδάσκοντες/-ουσες, 
τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, στην επι-
κοινωνία με τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες και τους 
συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και σε θέματα προ-
βολής και προώθησης των στόχων του προγράμματος.

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των θεωρητικών 
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η αίθουσα 
διδασκαλίας της Α’ Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. και το 
αμφιθέατρο του Τμήματος Οδοντιατρικής το οποίο δι-
ατίθεται, μετά από συνεννόηση και στις περιπτώσεις εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, όπως επίσης και 
οι υπόλοιπες κτιριακές υποδομές του Τμήματος Ιατρικής 
αλλά και των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον είναι 
διαθέσιμες. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες θα πα-
ρακολουθούν τα εξωτερικά ιατρεία Μνήμης και Άνοιας, 
Parkinson, Νόσου κινητικού Νευρώνα, Σκλήρυνσης κατά 
πλάκας, διαταραχών του ύπνου και αγγειακών εγκεφαλι-
κών επεισοδίων, μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση 
του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Άρθρο 11
Τελετουργικό Αποφοίτησης
(περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017)

Η τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών γίνεται με ανακοίνωση ενώπιον της Ε.Δ.Ε., 
στην οποία παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι/-ες. Η δια-
δικασία αυτή μπορεί να είναι και δημόσια. Στην τελετή 
αποφοίτησης δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοι-
τητές/-τριες που έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές 
τους και έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις.

Οι αποφοιτήσαντες/-σασες φοιτητές/-τριες μπο-
ρούν να λαμβάνουν, για διοικητική χρήση και πριν 
από την επίσημη τελετή αποφοίτησης, πιστοποιητικό 
για την επιτυχή περάτωση του κύκλου σπουδών του 
Δ.Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 12
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
(περ. Ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το Τμήμα 
Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής. Στο Δίπλωμα ανα-
γράφονται το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. και τα συνεργα-
ζόμενα Τμήματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του, 
το έμβλημα του Ιδρύματος, η χρονολογία περάτωσης 
των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθ-
μός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., 
τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας και 
ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, 
Άριστα.

Στον/στην απόφοιτο/-η του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και 
περάτωσης του Προγράμματος

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 
του ν.  3374/2005 και υπό στοιχεία Φ5/89656/ΒΕ/
13-8-2007 υπουργική απόφαση (Β΄ 1466)], το οποίο είναι 
ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαί-
σιο εκπαίδευσης, 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 εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα.

Άρθρο 13
Λογοκλοπή

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

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. 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 Τμήματος 
για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/-σας καθηγητή/
τριας- η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη 
διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Δ.Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση 
του προβλήματος στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Ως παραβά-
σεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής 
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυ-

χιακό/-ή φοιτητή/-τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο 
πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας. 

Άρθρο 14
Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων

1. Η αξιολόγηση των μαθημάτων διενεργείται από το 
Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρότυπα και κανόνες, καθώς και από τους/τις μεταπτυ-
χιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Δ.Π.Μ.Σ. Με το τέλος του 
εξαμήνου και μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, οι 
μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες αξιολογούν αυτό το 
μάθημα ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστή-
ματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ.

2. Αξιολόγηση διδασκόντων/-ουσών
α) Η αξιολόγηση του/της διδάσκοντος/-ουσας από 

τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες γίνεται με 
κριτήρια τη γνωστική επάρκειά του/της στο αντικείμε-
νο που διδάσκει, την ικανότητα αναπλαισίωσης/μετα-
σχηματισμού του γνωστικού αντικειμένου για τους/τις 
φοιτητές/-τριες, το επίπεδο της προετοιμασίας του/της, 
τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης και διεθνώς κα-
θιερωμένης για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπου-
δές- βιβλιογραφίας, την προθυμία του/της να απαντά σε 
ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή 
εργασιών και γραπτών εξετάσεων, την τήρηση των ωρών 
διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου, 
κ.λπ.

β) Η αξιολόγηση των διδασκόντων/-ουσών από τους/
τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες γίνεται μέσω του 
πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ., 
μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος.

γ) Για περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών, 
η Ε.Δ.Ε. έχει την υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα 
μέτρα (σύσταση, παρακράτηση της διδακτικής αποζημί-
ωσης, αντικατάσταση διδάσκοντος/-ουσας) για τη θερα-
πεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. 

δ) Μετά την υποβολή της κατάστασης βαθμολογίας 
για το μάθημα, παραδίδεται και στον/στην διδάσκοντα/-
ουσα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατη-
ρήσεις, καθώς και ο πίνακας με τα σχετικά συγκριτικά 
στοιχεία.

ε) Σε περιπτώσεις που ένα μάθημα συνεχίζει να δι-
εξάγεται με τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει την 
αντικατάσταση του/της διδάσκοντος/-ουσας, ανεξαρτή-
τως αν αυτός/-ή ανήκει στο οικείο Τμήμα ή στα συνερ-
γαζόμενα Τμήματα ή είναι εξωτερικός/-ή συνεργάτης.

Άρθρο 15
Οδηγός Σπουδών

Με την έναρξη λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται 
και αναρτάται ο Οδηγός Σπουδών του ο οποίος επικαι-
ροποιείται τακτικά και τροποποιείται, σε περίπτωση ανά-
γκης. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
μαθημάτων, τους/τις διδάσκοντες/-ουσες, τα δικαιώματα 
των μεταπτυχιακών φοιτητων/-τριών (κοινωνικές παρο-
χές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα 
κ.λπ.), τις υποχρεώσεις τους, καθώς και πληροφορίες για 
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τη λειτουργία των κλινικών, εργαστηρίων και των βιβλι-
οθηκών των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 16
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. και της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α’ εξάμηνο
Επιδημιολογία και παθογένεια των ανοιών 
Το μάθημα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: Επι-

δημιολογία των μετωποκροταφικών ανοιών, επιδημιολο-
γία της σκλήρυνσης κατά πλάκας, ανατομία εγκεφάλου, 
φυσιολογία εγκεφάλου, Επιδημιολογία και παθογένεια 
των Αταξιών.

Επιδημιολογία και παθογένεια της Νόσου Parkinson- 
Parkinsonism plus συνδρόμων

Το μάθημα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες της 
Γενετικής νόσου Πάρκινσον και της Παθογένειας Νόσου 
Πάρκινσον.

Επιδημιολογία και Παθογένεια άλλων Νευροεκφυλι-
στικών Νοσημάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες της 
Επιδημιολογίας και παθογένειας της αθηρωμάτωσης 
των αγγείων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, της 
Γενετικής των αγγειακών ανοιών και τις Αναστρέψιμες 
άνοιες - παραδείγματα.

Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση των νευροεκφυ-
λιστικών νοσημάτων: 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι 
ενότητες: Μετάφραση βιοϊατρικής έρευνας στην κλινική 
πράξη, ο ρόλος των Βιοτραπεζών στη μελέτη των Νευ-
ροεκφυλιστικών Νοσημάτων, τα Πειραματικά μοντέλα 
ΣκΠ - ενδείξεις μηχανισμών νευροεκφύλισης, οι Νωτιαι-
οπαρεγκεφαλιδικές Αταξίες, η Παθογένεια των Νωτιαι-
οπαρεγκεφαλιδικών Αταξιών, το Σύνδρομο Down: Από 
το παιδί στον ενήλικα, Νοητικές ανεπάρκειες παιδιών 
και εφήβων με νοητική καθυστέρηση, η αξιολόγηση 
και διαχείριση των διαταραχών στις οπτικοχωρικές και 
οπτικοκατασκευαστικές ικανότητες, η νευροψυχολογική 
αξιολόγηση στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, ο ρόλος 
του νευροψυχολόγου, οι βιολογικοί δείκτες στο ΕΝΥ και 
στο αίμα ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα Βιο-
δείκτες-νόσος Alzheimer-Η συμβολή της Πυρηνικής Ια-
τρικής, η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διάγνωση 
των νοητικών διαταραχών, Βιοηθική της έρευνας-από 
τη θρησκεία μέχρι το Ιατρικό απόρρητο, μεθοδολογία 
έρευνας-μεθοδολογία ψυχολογικής έρευνας. 

Β’ εξάμηνο
Φαρμακευτική Αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών 

νοσημάτων 
Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: 

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά 
πλάκας, νευροχειρουργική αντιμετώπιση των νευρο-
εκφυλιστικών νοσημάτων. Οι στόχοι του μαθήματος 
είναι: α) η έκθεση των εκπαιδευομένων στις τρέχουσες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις και η εξοικείωσή τους με 
τις ενδείξεις, βασικές αρχές, αποτελέσματα και πιθανές 
επιπλοκές των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και β) η 
αναφορά σε τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα και η 
καλλιέργεια σωστής κριτικής σκέψης σε πρωτοπόρες 
ανακοινώσεις.

Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 
Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: 

Ο ρόλος του/της ψυχολόγου, αντιμετώπιση της Αγχώ-
δους Διαταραχής, η Νοητική εκπαίδευση, η εκτίμηση 
της Δικαιοπρακτικής Ικανότητας στις άνοιες, η εκτίμηση 
και αντιμετώπιση της διαταραχής της ικανότητας οδή-
γησης στην άνοια, ο ρόλος του/της εργοθεραπευτή/-
τριας, το πρωτόκολλο σωματικής άσκησης, η σωματική 
άσκηση σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα στα νευ-
ροεκφυλιστικά νοσήματα, προγράμματα θεραπευτικής 
άσκησης. 

Κατ’ Οίκον Φροντίδα - Νοσοκομειακή-Ιδρυματική φρο-
ντίδα ασθενών με εκφυλιστικά νοσήματα 

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότη-
τες: Φροντίδα ασθενών με άνοια στην μονάδα τελικού 
σταδίου, το κοινωνικό στίγμα των νευροεκφυλιστικών 
νοσημάτων, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο: «Χτίζοντας 
κοινότητες φιλικές προς την άνοια, η εκπαίδευση-στή-
ριξη περιθαλπόντων», ο ρόλος του/της κοινωνικού/-ής 
λειτουργού, βιωματικό σεμινάριο για Επαγγελματίες 
Υγείας με τίτλο «Μία απρόσκλητη φίλη», νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις για τους ασθενείς με άνοια, διαταραχές 
επικοινωνίας και λόγου. 

Εκπαίδευση - Στήριξη περιθαλπόντων
Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες: 

Δύσκολες συμπεριφορές στην άνοια και διαχείριση τους, 
η συμβίωση με μια χρόνια νευροεκφυλιστική νόσο, οι 
επιπτώσεις στον/στην ασθενή και την οικογένειά του/
της, οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στους/στις περιθάλ-
ποντες/-ουσες, προετοιμασία για το θάνατο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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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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