
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογί-
ας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής 
και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείριση 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος»-«Οceanography and 
management of the Marine Environment».

2 Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποιότητας, 
Analytical Chemistry - Quality Assurance».

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Περιοχική Αναισθησία-Regional Anaesthesia».

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψυχική 
Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων»/«Child 
and Adolescent Mental Health and Psychiatry».

5 Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική», (Advanced 
Clinical Nursing).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 776/29-6-2018 (1)
  Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βιολογί-

ας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής 

και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 

Ερευνών με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείρι-

ση Θαλασσίου Περιβάλλοντος»-«Οceanography 

and management of the Marine Environment». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 114),και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 - 37, 43, 45 και 85.

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

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102)

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

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

10. Το ΦΕΚ τροποποίησης του ΠΜΣ 2472/Β/19-7-2017.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 

Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 14-3-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 

Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-3-2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-3-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-3-2018) 15.το από-
σπασμα του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (συνεδρίαση 28-2-2018).

16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων.

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18-4-2018) 

18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30-4-2018).

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Βι-
ολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και 
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ-
νών, με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος»- «Oceanography and management of 
the Marine Environment» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
19, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 
Φυσικής και Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών θα λειτουργήσουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασ-
σίου Περιβάλλοντος» - «Oceanography and Management 
of the Marine Environment», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του 
Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Ωκεανο-
γραφία η οποία περιλαμβάνει όλους τους επιστημονι-

κούς κλάδους οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και 
την διαχείριση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώ-
σης, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, και ερευνητικής δραστη-
ριότητας στο επιστημονικό πεδίο της Ωκεανογραφίας σε 
συνδυασμό με την επιστημονική διαχείριση του Θαλάσ-
σιου Περιβάλλοντος με βάση της αρχές της αειφορίας.

Επιπλέον το ΔΠΜΣ στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις 
της σύγχρονης εποχής στην εξειδίκευση του επιστημο-
νικού δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στην πολυπλο-
κότητα των σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο 
διοίκησης και τομέα δραστηριότητας που αφορούν την 
επιστήμη της Ωκεανογραφίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «.Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος» - «Oceanography and management of 
the Marine Environment».

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμο-
νται σε 30 ανά εξάμηνο. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική ή Ελληνική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «.Ωκεανογρα-
φία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος» -
«Oceanography and management of the Marine 
Environment» θα καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται σε 2.400 ευρώ, καθώς και άλλες 
πηγές όπως:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία γιατί οι σπουδές στην Ωκεανογραφία λόγω του 
συνδυασμού δουλειάς στο εργαστήριο και στο πεδίο, 
με χρήση ακριβού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών 
έχουν μεγάλο κόστος. Για να γίνει δυνατή η σωστή εκπαί-
δευση των φοιτητών σε έναν τομέα βασικό για τον Ελλη-
νικό και Μεσογειακό χώρο θα πρέπει να υπάρχει δυνα-
τότητα οικονομικής κάλυψης πολλών και διαφορετικών 
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αναγκών για υλικά έρευνας, μετακινήσεις, χρήση πλωτών 
μέσων κ.λπ. που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει 
χωρίς επιβολή τέλους φοίτησης το οποίο θα είναι όσο το 
δυνατόν πιο ανταποδοτικό για τους φοιτητές. Το ποσό 
των 2.400 ευρώ για 4 εξάμηνα φοίτησης κρίνεται λογικό 
για την ομαλή λειτουργία του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 
4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 777/29-6-2018 (2)
Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποιότητας, 

Analytical Chemistry - Quality Assurance».

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

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

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102)

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

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

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 1175-3-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η, 18 Απριλίου 2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποιότητας», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Αναλυτική Χημεία -Διασφάλιση Ποιότητας», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποι-
ότητας» είναι αφ' ενός η προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης και η εφαρμογή της νέας γνώσης και τεχνολογίας 
στις νέες συνθήκες, αφ' ετέρου η εξειδίκευση νέων επιστη-
μόνων με έμφαση στη χημική ανάλυση, τη διασφάλιση 
και τον έλεγχο ποιότητας, την εγκαθίδρυση και διαχείριση 
συστημάτων ποιότητας και τη δημιουργία στελεχών ικανών 
να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεταφοράς και αφομοί-
ωσης νέων διαδικασιών υψηλής αναλυτικής τεχνολογίας, 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου ποιότητας 
και γενικότερα ελέγχου αγοράς, και να συνεισφέρουν στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Με το προτεινόμενο ΠΜΣ το οποίο θα αποτελείται από 
μαθήματα, εργαστηριακή εξάσκηση και την εκπόνηση 
ερευνητικής εργασίας, θα εξασφαλιστεί η πρακτική και 
θεωρητική εξειδίκευση για την εφαρμογή επιστημο-
νικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο 
χώρο της σύγχρονης αναλυτικής χημείας, της διασφάλι-
σης και του ελέγχου ποιότητας φαρμάκων, καλλυντικών, 
τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος.

Στο πεδίο εξειδίκευσης «Αναλυτική Χημεία - Δια-
σφάλιση Ποιότητας» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
το κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου ποιότητας φαρμάκων, 
τροφίμων, υλικών και περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη και επικύρωση νέων αναλυτικών μεθόδων 
με εφαρμογή σε αναλύσεις προϊόντων φαρμακευτικού 
ενδιαφέροντος, βιολογικών δειγμάτων με έμφαση στη 
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φαρμακοκινητική, στις μελέτες βιοισοδυναμίας, στη 
φαρμακοδιέγερση, στην τοξικολογία, στη βιοπαρακο-
λούθηση, στον έλεγχο ποιότητας και αυθεντικότητας 
τροφίμων και καινοτόμων προϊόντων, νέων υλικών και 
στον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος. Στις σύγχρονες 
εξελίξεις της Αναλυτικής Χημείας περιλαμβάνονται επί-
σης η ανάπτυξη νέων μεθόδων για μελέτες γονιδιωμα-
τικής, πρωτεομικής, και μεταβολομικής.

Η προτεινόμενη ειδίκευση έχει στόχο να καλύψει τις ανά-
γκες της βιομηχανίας και του παραγωγικού ιστού, έτσι όπως 
αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις οικονομικές εξελίξεις 
στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με εξειδι-
κευμένους επιστήμονες στον τομέα της Φαρμακευτικής 
Ανάλυσης και του Ελέγχου Ποιότητας των φαρμάκων και 
ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, στον τομέα της 
Ανάλυσης Τροφίμων και την ανάδειξη της Ποιότητας και 
της Αυθεντικότητας τους, αλλά και του βιοδραστικού περι-
εχόμενου τους. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα εξειδικευθούν σε 
μοντέρνες τεχνικές της Αναλυτικής Χημείας, καθώς και στο 
κανονιστικό πλαίσιο ελέγχων των φαρμάκων, τροφίμων, 
περιβάλλοντος και υλικών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο 
και εργαστηριακά. Με το πέρας της εκπαίδευσης τους οι 
απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν το υπόβαθρο να εργασθούν 
σε Τμήματα Ελέγχου Ποιότητας και Έρευνας και Ανάπτυξης 
των Βιομηχανιών Φαρμακευτικών προϊόντων, των Βιομη-
χανιών Τροφίμων, σε δημόσια και ιδιωτικά αναλυτικά ερ-
γαστήρια (για έλεγχο τροφίμων, υδάτων, περιβάλλοντος, 
υλικών, σε φαρμακοκινητικές μελέτες, τοξικολογικές ανα-
λύσεις, και έλεγχο ντόπινγκ) και σε Δημόσιους φορείς. Επί 
πλέον η προχωρημένη γνώση των αναλυτικών τεχνικών και 
των τεχνικών ελέγχου καθιστούν τους νέους επιστήμονες 
εξ' αρχής ικανούς στον έλεγχο ποιότητας και στη δημιουρ-
γία φακέλων εγκρίσεων με αποτέλεσμα να είναι κατάλληλοι 
να εργασθούν και σε διάφορες άλλες θέσεις των φαρμακευ-
τικών εταιρειών (έλεγχος και προετοιμασία φακέλων κ.λ.π). 
Η προτεινόμενη ειδίκευση καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις 
απαιτήσεις για την κατάληψη θέσεως Ειδικευμένου Προ-
σώπου (Qualified Person) που διορίζεται με απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ως προϊστάμενοι 
των Τμημάτων Ελέγχου των φαρμακοβιομηχανιών.

Η οργάνωση για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων επι-
στημόνων με την εξειδίκευση «Αναλυτική Χημεία - Δια-
σφάλιση ποιότητας» θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 
προετοιμασία για την ταχύτερη ένταξη του στελεχιακού 
δυναμικού στον παραγωγικό ιστό και την οικονομία.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Αναλυτική Χημεία -Διασφάλιση ποιότητας» 
(MSc in Analytical Chemistry - Quality Assurance)

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων/Σχολών 
Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή και 
παρουσίαση εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά 
είναι δυνατό μέρος εξ' αυτών να γίνεται και στην Αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Αναλυτική Χημεία 
- Διασφάλιση Ποιότητας» θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 3200 €.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία, γιατί η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος, αφού απαιτεί 
την αγορά βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού, αναλωσίμων 
(υαλικά, πλαστικά) και χημικών αντιδραστηρίων και 
προτύπων ουσιών, την προμήθεια και συντήρηση σύγ-
χρονου επιστημονικού εξοπλισμού. Κανένας από τους 
διδάσκοντες δε λαμβάνει επιμίσθιο για τη συμμετοχή του 
στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Επίσης, οι περισσότερες από τις 
προηγούμενες πηγές χρηματοδότησης, πλην διδάκτρων, 
είναι δυνητικά πιθανές και αν καταστούν δυνατές στο 
μέλλον θα εξεταστεί η μείωση του ύψους των διδάκτρων.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027 - 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερι-
κής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 786/29-6-2018 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Περιοχική Αναισθησία-Regional Anaesthesia».

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85

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

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102)

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α'195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

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

10. Την αριθμ. 283/1.11.2016 (ΦΕΚ 3629/Β/9-11-2016)
Πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Περι-
οχική Αναισθησία».

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 
2018)

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018)

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Περιοχική Αναισθησία», από το Ακαδημαϊκό Έτος 
«2018-2019», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Περιοχική Αναισθησία», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει 
ως αντικείμενο την «Περιοχική Αναισθησία»

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: Η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα που αφορούν την Περιοχική Αναι-
σθησία και κατ' επέκταση την αντιμετώπιση του οξέος 
μετεγχειρητικού πόνου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Περιοχική Αναισθησία» (MSc in Regional 
Anaesthesia)

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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 απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Περιοχική Αναισθη-
σία» θα καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται σε 1000 ευρώ/ακαδημαϊκό εξάμηνο,

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

- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών,

- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται 

αναγκαία γιατί για την εκτέλεση του προγράμματος 
απαιτείται εξοπλισμός υψηλού κόστους, πχ υπερηχο-
τομογράφοι, ειδικά προπλάσματα και αναλώσιμα υλικά 
(βελόνες-περινευρικοί καθετήρες).

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
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2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερι-
κής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 
του ν. 4485/2017. Προτείνεται ως διάρκεια λειτουργίας 
των ΠΜΣ η διάρκεια των δέκα ετών: 2018/2019 μέχρι 
2028/2029.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 787/29-6-2018 (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφή-

βων»/«Child and Adolescent Mental Health and 

Psychiatry».

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

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

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, με-
τονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή-
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών»

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

10. Την υπ' αριθμ. 221/27-05-2016 (ΦΕΚ 1703/Β΄/
14.06.2016) Πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων».

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 3.4.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 5η, 12 
Απριλίου 2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψυ-
χική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων»/«Child 
and Adolescent Mental Health and Psychiatry», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχική Υγεία και 
Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων»/"Child and Adolescent 
Mental Health and Psychiatry", σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στην Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων 
έχει ως αντικείμενο την ψυχική υγεία και ψυχιατρική 
των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Ει-
δικότερα, το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος 
περιλαμβάνει:

- την παιδική και εφηβική βιο-ψυχο-κοινωνική ανά-
πτυξη,

- την ψυχιατρική παιδιών και εφήβων,
- την ανίχνευση, διαγνωστική αξιολόγηση, διαχείρι-

ση και θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών ψυχικής 
υγείας παιδιών και εφήβων,

- τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
θεραπευτικών προσεγγίσεων (π.χ. έρευνα αποτελεσμα-
τικότητας των ψυχοκοινωνικών και φαρμακολογικών 
θεραπειών),

- την ποσοτική και ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία 
στην ψυχική υγεία και ψυχιατρική παιδιών και εφήβων,

- την ερευνητική μελέτη πληθυσμών που αφορούν το 
βασικό γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

- την ηθική και δεοντολογία της έρευνας.
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
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- στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη διαγνωστική αξιολό-
γηση, τον θεραπευτικό σχεδιασμό και τις θεραπευτικές 
παρεμβάσεις.

- στην παροχή γνώσεων, και δεξιοτήτων ερευνητικής 
μεθοδολογίας αναφορικά με την ψυχιατρική παιδιών και 
εφήβων, την παιδική και εφηβική ανάπτυξη, τις θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις και τα μοντέλα υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας για παιδιά και εφήβους.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι θα 
μπορούν να εργαστούν με επαγγελματισμό και αποτε-
λεσματικότητα σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και 
εφήβων ή ενηλίκων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή 
άλλους οργανισμούς, να αποκτήσουν τα τυπικά και απα-
ραίτητα προσόντα για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας 
σε διαγωνισμούς ή/και προκηρύξεις και να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο εφόσον το 
επιθυμούν στο Τμήμα της Ιατρικής Σχολής ή σε άλλο 
Τμήμα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και 
Εφήβων» (MSc in Child and Adolescent Mental Health 
and Psychiatry).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (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 απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική 

γλώσσα. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του Προ-
γράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία και 
Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» θα καλύπτεται από:

- τέλη φοίτησης
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. Ει-
δικότερα, ο αριθμός των φοιτητών (30), οι ανάγκες τους 
για υλικοτεχνική υποδομή που απαιτούν τα διδασκόμενα 
μαθήματα (π.χ. Στατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας κ.ά.), 
οι ανάγκες τους για διοικητική υποστήριξη, καθώς και 

οι απαιτήσεις των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας 
επιβάλουν τη συστηματική και όχι ευκαιριακή χρημα-
τοδότηση, η οποία καλύπτεται από τα εξαμηνιαία τέλη 
φοίτησης ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 788/29-6-2018 (5)
Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική», (Advanced 

Clinical Nursing). 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102)

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.
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8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

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

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η/ 
26-02-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 
2018). 

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική» (Advanced 
Clinical Nursing), από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική» σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επι-
στημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους των παρακά-
τω Ειδικεύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες Προηγμένης Κλινικής Νοσηλευτικής Φροντίδας 
σε εξειδικευμένους χώρους Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, Κλινικών και 
Χειρουργείων.

Σκοπός είναι η εισαγωγή και καθοδήγηση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική Νοσηλευτική 
έρευνα ώστε αυτοί να αποκτήσουν την ικανότητα να 
κατανοούν να μετέχουν και να ερμηνεύουν ερευνητικά 
προγράμματα και αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιά-
ζουν και να εκπονούν έρευνα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική» 
(Advanced Clinical Nursing) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική/Intensive Care 
Nursing.

2. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων/Nursing of 
Cardiovascular Disease.s

3. Χειρουργική Νοσηλευτική /Surgical Nursing 4.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκα-
τόν 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, άσκηση σε 
εξειδικευμένους χώρους Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, Κλινικών και 
Χειρουργείων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-

ακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Κλινική 
Νοσηλευτική», θα καλύπτεται από:

- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται περίπου 30.000 ευρώ ανά έτος κα-
θώς και από τυχόν άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, 
ή κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Για τη συμμετοχή τους στο 
Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
ευρώ 2000 € (500 ευρώ ανά εξάμηνο).

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για την κάλυψη των παγίων εξόδων όπως γραμ-
ματειακή υποστήριξη και κάλυψη αμοιβών μέρους των 
διδασκόντων στο ΠΜΣ και εν γένει των λειτουργικών 
αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027/2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης
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