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ΑΘΗΝΑ 2022  



Θέμα: Εισήγηση ίδρυσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Χειρουργική ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων» (MSc in Hepato-biliary-pancreatic 
Surgery)  

Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής αφού έλαβε υπόψη : 

1. τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως 
και 37, 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, 

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. 
Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του άρθρ.. 42 του 
Ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 

5. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

6.  τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

7. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών 
και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», 

8. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102)  

9. τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-
2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

10. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού  

και έπειτα από συζήτηση ομόφωνα  

A. Εισηγείται διά της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ την 
ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Χειρουργική ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων», (MSc in Hepato-biliary-
pancreatic Surgery), από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως: 

 

1. Τίτλος-Γνωστικό αντικείμενο-Σκοπός 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χειρουργική 
Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων», υποστηρίζεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων αποτελεί εξειδικευμένο τομέα της 
Γενικής Χειρουργικής. Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι, ο όγκος 
των χειρουργείων ήπατος-παγκρέατος-χοληφόρων (ΗΠΧ) αναμένεται να αυξηθεί κατά 29,5% 
τη δεκαετία του 2020,1 τα κέντρα αναφοράς για την χειρουργική ΗΠΧ ολοένα και 
μειώνονται,2 κατά τη διάρκεια της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής πολύ μικρός αριθμός 



επεμβάσεων της χειρουργικής ΗΠΧ πραγματοποιείται από ειδικευόμενους,3 ενώ και οι ίδιοι 
οι ειδικευόμενοι δεν την επιλέγουν ως γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσης.4 Καθίσταται 
λοιπόν προφανές, ότι οι μελλοντικές ανάγκες για καλά εκπαιδευμένους χειρουργούς ΗΠΧ 
προβλέπονται αυξημένες. Για το λόγο αυτό σε πολλές χώρες, η εξειδίκευση στην χειρουργική 
ΗΠΧ προσφέρεται ως 2ετές fellowship μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας (Residency). 

 Oι γνώσεις στη χειρουργική ΗΠΧ καθημερινά πολλαπλασιάζονται, καθώς 
προστίθενται δεδομένα και εξελίξεις στους τομείς Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, 
Ανοσολογίας, Φαρμακολογίας, Ογκολογίας, Ακτινολογίας και Ιατροτεχνολογίας. Για το λόγο 
αυτό, μια πολυεπιστημονική διαχείριση είναι απαραίτητη για την κατανόηση, διάγνωση, 
σταδιοποίηση καθώς επίσης και την επιλογή και τη χρονική αλληλουχία εφαρμογής των 
καταλληλότερων εξατομικευμένων θεραπειών.  

Συνεπώς, ως στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων» τίθενται τα 
ακόλουθα: 

• Να προσφέρει πληρότητα γνώσεων, από το κυτταρικό επίπεδο μέχρι τη χειρουργική 
θεραπεία των χειρουργικών νοσημάτων ΗΠΧ, μέσω μιας δομημένης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

• Να προσφέρει εις βάθος γνώση ανατομίας και των παραλλαγών της, φυσιολογίας και 
παθοφυσιολογίας, ακτινολογίας και ακτινοδιαγνωστικής, νοσολογίας, διαφορικής 
διάγνωσης και τελικής διάγνωσης των χειρουργικών νοσημάτων ΗΠΧ. 

• Να αποκτηθούν γνώσεις πολυεπιστημονικής διαχείρισης (multidisciplinary approach) με 
σκοπό την ασφαλή και εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. 

• Να αποκτηθούν γνώσεις για την ασφαλή, ενδεδειγμένη και εξατομικευμένη χρήση των 
τεχνολογικών εξελίξεων και των ιατροβιολογικών επιτευγμάτων (Radiofrequency, 
microwave, HIFU, cryoablation, electroporation κλπ.). 

• Να προσφέρει τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιλογή της κατάλληλης/σωστής 
αλληλουχίας θεραπευτικών χειρισμών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος, ανά ασθενή (εξατομικευμένα). 

• Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην ασφαλή χειρουργική. 

• Να καλλιεργήσει το κριτικό πνεύμα των φοιτητών για τη λήψη της σωστής θεραπευτικής 
απόφασης (decision making) προ-, δι- και μετ-εγχειρητικά.  

• Να αποκτηθούν τεχνικές δεξιότητες στις τέσσερις (4) κύριες Ογκολογικές θεματικές 
ενότητες του προγράμματος: Πρωτοπαθή νεοπλάσματα ήπατος, Καρκίνος χοληφόρων, 
Καρκίνος παγκρέατος, Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα και Μεταστατικά νεοπλάσματα 
ήπατος.  

• Να καταστήσει ευδιάκριτα τα όρια ριζικής και παρηγορικής χειρουργικής θεραπείας. 

• Να ενισχυθούν οι επιστήμονες με γνώσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και 
συνεχούς επιμόρφωσης στους χώρους εργασίας.  

• Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.  

• Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας σε επιμέρους τομείς.  

• Να προσφέρει στη χειρουργική κοινότητα εξειδικευμένους χειρουργούς ΗΠΧ. 

1. Liu JH, Etzioni DA, O'Connell JB, et al. The increasing workload of general surgery. Arch Surg 
2004;139:423-428. 



2.Ali N, O’Rourke C, El-Hayek K, et al. Estimating the need for hepato-pancreato-biliary 
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and biliary procedures. J Gastrointest Surg 2008;12:153–158. 

4. Decker MR, Bronson NW, Greenberg CC, et al. The general surgery job market: analysis of 
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2. Εισακτέοι 

Στο ΠΜΣ, θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Λόγω της αμιγούς χειρουργικής θεματολογίας του, το ΠΜΣ «Χειρουργική Ήπατος-
Παγκρέατος-Χοληφόρων» απευθύνεται σε ειδικευόμενους Γενικής Χειρουργικής, αλλά και 
νεαρούς Γενικούς Χειρουργούς οι οποίοι επιθυμούν περαιτέρω εξειδίκευση σε αυτό το 
γνωστικό αντικείμενο.  

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ 
έτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ανά 2 έτη.  

 

3. Χρονική διάρκεια  

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.  

 

4. Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση 
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.  

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 
ποσοστό έως 35% των μαθημάτων. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:  

Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος αποτελεί προϋπόθεση για την 

έναρξη του επόμενου τηρώντας τη σειρά που παρατίθενται κατωτέρω. 

  



Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Διδ. Ώρες/ 
 μάθημα 

ECTS 

Εισαγωγή στη Χειρουργική ΗΠΧ 20 4 

Καλοήθεις χειρουργικές παθήσεις εξωηπατικών χοληφόρων 28 7 

Κακοήθεις χειρουργικές παθήσεις εξωηπατικών χοληφόρων 20 4 

Πρακτική στο Χειρουργείο Ι 54 8 

Ογκολογικά Συμβούλια Ι 26 5 

Πρακτική άσκηση Ι 9 2 

ΣΥΝΟΛΟ 157 30 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Διδ. ώρες/ 

μάθημα 
ECTS 

Καλοήθεις χειρουργικές παθήσεις παγκρέατος 20 4 

Προκαρκινωματώδεις & Κακοήθεις παθήσεις παγκρέατος 24 7 

Μελέτη του ήπατος σε κυτταρικό επίπεδο - Ηπατίτιδες 8 2 

Πρακτική στο Χειρουργείο ΙΙ 78 10 

Ογκολογικά Συμβούλια ΙΙ 26 5 

Πρακτική άσκηση ΙΙ 9 2 

ΣΥΝΟΛΟ 165 30 

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Διδ. ώρες/ 

μάθημα 
ECTS 

Μάζα ήπατος – Κληρονομικά & Αυτοάνοσα νοσήματα ήπατος – 
Κίρρωση και Πυλαία υπέρταση 

24 6 

Όγκοι ήπατος 12 3 

Ηπατεκτομές 16 4 

Πρακτική στο Χειρουργείο ΙΙΙ 78 10 

Ογκολογικά Συμβούλια ΙΙΙ 26 5 

Ημερίδα “Το μέλλον στη χειρουργική” 4 2 

ΣΥΝΟΛΟ 160 30 

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ   

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Διδ. ώρες/ 

μάθημα 
ECTS 

Ιδιαίτερες τεχνικές ηπατεκτομών 4 2 

Μεταμόσχευση ήπατος-παγκρέατος-λεπτού εντέρου-πολλαπλών 
οργάνων 

8 3 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  25 

   

ΣΥΝΟΛΟ 12 30 

  



5. Γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των 
ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.  

 

6. Διδακτικό προσωπικό 

 Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, θα είναι, κατά 60% τουλάχιστον: 

• μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,  

• μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 

• ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,  

• διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112) της Ιατρικής Σχολής, 

• επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε 
υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορούν να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη 
του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και 
ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του 
ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. […] (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 
4009/2011).  

 Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής ανατίθεται διδασκαλία σε: 

• μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, 

• ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών 
και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 

• επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που 
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

 

7. Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή 
της Ιατρικής Σχολής: αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικά μηχανήματα 
κ.λπ. και, πιο συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις του Πειραματικού Χειρουργείου του 
ΕΚΠΑ στο Γουδή. 

 

8. Προϋπολογισμός ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες και τα συνολικά έσοδα του ΠΜΣ υπολογίζοντας ότι το 30% των 
φοιτητών θα τύχει απαλλαγής καταβολής διδάκτρων (δηλαδή καταβολή διδάκτρων από δέκα 
επτά (17) φοιτητές, με ποσό των διδάκτρων να ορίζεται σε (1000 €) ανά εξάμηνο) ανέρχεται 
στο ποσό των (34.000 €) που θα λειτουργήσουν δύο εξάμηνα. 



Επισημαίνεται ότι, έχουμε υπολογίσει το ποσοστό που αφορά στα λειτουργικά έξοδα του 
Ιδρύματος με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 

τέλη φοίτησης, να ανέρχεται σε 30% επί των τελών φοίτησης, ενώ σε 15% επί των δωρεών 
και των πόρων από ερευνητικά προγράμματα. 

 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

Α/Α ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ 

1 Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή 

του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 4485/17 

0 

2 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 

δημόσιου τομέα όπως οριοθετείται στην περιπτ. Α΄ της παρ.1, χορηγίες 

του δημοσίου (Ν.4270) ή του ιδιωτικού τομέα 

0 

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0 

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 

οργανισμών 

 

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ 0 

6 Δίδακτρα (Υπολογίζεται το 70% των φοιτητών (λόγω απαλλαγής 

διδάκτρων), δηλαδή δίδακτρα από 17,5 ≈17 φοιτητές) 

34.000,€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 34.000€ 

 

ΕΚΡΟΕΣ 

 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ παραμένει σταθερός, καθώς θα βρίσκονται 
συνεχώς σε εκπαίδευση δύο εξάμηνα, ενώ η εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών θα 
γίνεται ανά διετία. Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός πενταετίας παρουσιάζεται στην έκθεση 
βιωσιμότητας. 

Α/Α ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ 

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000 

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000 

3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.800 

4 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0 

5 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς 

0 

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 

κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 

0 

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 

στην οργάνωση του ΠΜΣ 

0 

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ.5 του άρθρου 36 του 

ν.4485/2017 

0 

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 10.000 

10 Λοιπές δαπάνες όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 

εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 

9.000 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.800€ 

Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30% επί των τελών φοίτησης και 15% επί των 

δωρεών και προγραμμάτων)με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών του 

ΠΜΣ χωρίς τέλη φοίτησης 

10.200€ 

 34.000€ 



 

9. Χρηματοδότηση ΠΜΣ 

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων» θα 
καλύπτεται από: 

• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 
ή του ιδιωτικού τομέα,  

• πόρους ερευνητικών προγραμμάτων,  

• κάθε άλλη νόμιμη πηγή, 

• από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε χίλια 
ευρώ (1.000€) ανά εξάμηνο. 

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη πάγιων δαπανών 
στις οποίες περιλαμβάνονται: α) η αμοιβή του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης, β) 

η κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης βιβλίου, βοηθημάτων και λοιπού εποπτικού υλικού, γ) 
η κάλυψη της υποτροφίας του 2ου έτους σπουδών για τον/την αριστούχο φοιτητή/τρια του 
1ου έτους σπουδών, δ) η κάλυψη εξόδων των hands-on-courses που προβλέπονται στο τέλος 
του 1ου & 2ου εξαμήνου, ε) η κάλυψη εξόδων ημερίδων, στ) τα έξοδα 2-3 δημοσιεύσεων 
κατ’ έτος και ζ) οι δαπάνες για δημοσιότητα και προβολή του ΠΜΣ. 

 

10. Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032 εφόσον πληροί τα 
κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

 

Β. Υποβάλλονται προς έγκριση τα κατωτέρω έγγραφα: 

1. Μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης του ΠΜΣ  

2. Αναλυτικό προϋπολογισμό και Έκθεση Βιωσιμότητας του ΠΜΣ 

3. Έκθεση υλικοτεχνικής υποδομής και αιτιολόγηση της τυχόν εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας 

4. Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ 

5. Σχέδιο Πράξης Πρύτανη ίδρυσης του ΠΜΣ 

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής 

Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος 

 


