
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» «Intensive Care 
Units».

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγμέ-
νη Τεχνολογία και Αποκατάσταση», «Clinical 
Ergospirometry, Exercise, Advanced Technology 
and Rehabilitation».

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδι-
αγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα», (MSc in Arterial 
Hypertension and Related Cardiovascular-Kidney 
Diseases).

4 Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, 
του Τμήματος Χημείας, της Ιατρικής Σχολής και 
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική» 
(«Clinical Biochemistry - Molecular Diagnostics»).

5 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Βιομηχανι-
κή Φαρμακευτική» («Industrial Pharmacy»).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 821/2-7-2018 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» «Intensive 

Care Units» .

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

3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «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,

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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. (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις»,

10. 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,

11. την αριθμ. 25341/Β7 (ΦΕΚ 1036/Β΄/1.8.2006) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε σύ-
μπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα 
Νοσηλευτική» όπως αντικαταστάθηκε από την αριθμ. 
70/08.07.2015 (ΦΕΚ 1414 Β΄) πράξη Πρύτανη, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. 295/12.12.2016 (ΦΕΚ 4390/Β΄/
30.12.2016) πράξη Πρύτανη, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 431/31.07.2017 (ΦΕΚ 2990/Β΄/31.08.2017) 
πράξη Πρύτανη,

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου 
2018),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),

15. 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 «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», από το ακαδη-
μαϊκό 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 «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις 
«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» έχει ως αντικείμενο την 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο επιστημονικό πεδίο των Μονάδων Εντατικής Θερα-
πείας, ενηλίκων και παίδων καθώς και της προηγμένης.

Σκοπός η:
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντα-

τικής Θεραπείας.
• Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση 

και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Τμη-
μάτων Επειγόντων Περιστατικών Ενηλίκων και Παίδων.

• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα.

• Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκ-
παιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση στους 
χώρους εργασίας.

• Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Παίδων 
και ΤΕΠ.

• Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών 
σε προνοσοκομειακό επίπεδο.

• Προσφορά υπηρεσιών υγείας σε Μαζικές καταστρο-
φές και Θεομηνίες.

• Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα 
τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη 
μείωση του κόστους νοσηλείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», (MSc in 
Intensive Care Units) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Επείγουσα Νοσηλευτική (Emergency Nursing)
2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων (Emergency Care of 

Children).

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 κατά βάση στην ελληνική 
γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

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. «Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας» θα καλύπτεται από:

- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται σε 750 ευρώ/εξάμηνο/φοιτητή,

- 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,
- καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
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Η επιβολή διδάκτρων καθίσταται αναγκαία για την λει-
τουργία του ΠΜΣ και την κάλυψη των βασικών αναγκών 
του. Στα ένδεκα χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ, δεν υπήρξε 
χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς καθώς και επιχο-
ρήγηση από δωρεές ή κληροδοτήματα. Αυτό αποτελεί 
λόγο πρόβλεψης καταβολής τελών φοίτησης. Η συνεχής 
και αυξανόμενη ζήτηση για φοίτηση στο ΠΜΣ αποτελεί 
εγγύηση για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του προγράμματος. Σήμερα εκτός των καταβαλλόμε-
νων διδάκτρων υπάρχει σοβαρή ένδειξη οικονομικής 
υποστήριξης του ΠΜΣ από ερευνητικά προγράμματα τα 
οποία εκπονούνται από καταξιωμένους επιστήμονες και 
καθηγητές του ΠΜΣ. Αξίζει να τονισθεί, ότι προκειμένου 
να υπάρχει μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση η οποία 
εκφράζεται με υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, 
σεμιναρίων, κλινικής εκπαίδευσης, οργάνωσης επιστη-
μονικών δράσεων με άλλους φορείς, η καταβολή των 
διδάκτρων αποτελεί αναγκαιότητα.

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. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.     823/2-7-2018 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγμέ-

νη Τεχνολογία και Αποκατάσταση», «Clinical 

Ergospirometry, Exercise, Advanced Technology 

and Rehabilitation» .

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

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «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,

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. 228/27.5.2016 (ΦΕΚ 1664/Β΄/10.6.2016) 
πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Κλινική 
Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση»,

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 «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγμένη 
Τεχνολογία και Αποκατάσταση» 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 «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, 
Προηγμένη Τεχνολογία και Αποκατάσταση» 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 τη Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, 
Προηγμένη Τεχνολογία και Αποκατάσταση.
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Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα σχετικά με την Κλινική Εργοσπιρο-
μετρία, την Άσκηση, την Προηγμένη Τεχνολογία και την 
Αποκατάσταση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγ-
μένη Τεχνολογία και Αποκατάσταση» (MSc in. Clinical 
Ergospirometry, Exercise, Advanced Technology and 
Rehabilitation) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ (Post-Intensive 
Care Syndrome).

2. Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Απο-
κατάσταση (Ergospirometry and Cardiorespiratory 
Rehabilitation).

3. Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Απο-
κατάσταση (Advanced Technology and Informatics in 
Rehabilitation).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 (εκα-
τό είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή εργασιών, 
πρακτική άσκηση καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγ-
γλική γλώσσα.

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

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Κλινική Εργοσπιρο-
μετρία, Άσκηση, Προηγμένη Τεχνολογία και Αποκατά-
σταση» θα καλύπτεται από:

- τέλη φοίτησης, κατά κύριο λόγο, τα οποία ανέρχονται 
σε 1.000 € ανά εξάμηνο,

- 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 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 προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανά-
γκες του ΠΜΣ.

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. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.     824/2-7-2018 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγ-

γειακά-Νεφρικά Νοσήματα», (MSc in Arterial 

Hypertension and Related Cardiovascular-

Kidney Diseases). 

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

3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «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,

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. την αριθμ. 434/21-08-2017 (ΦΕΚ 2876/Β΄) πράξη 
Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο: «ΑΡΤΗΡΙΑ-
ΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ - ΝΕΦΡΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ» (MSc in ARTERIAL HYPERTENSION AND 
RELATED CARDIOVASCULAR-KIDNEY DISEASES)». To ΦΕΚ 
ίδρυσης του ΠΜΣ 2876/21-08-2017, τ.Β,΄

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 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 «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά - 
Νεφρικά Νοσήματα», 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 «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδι-
αγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-
Νεφρικά Νοσήματα» έχει ως αντικείμενο την αρτηρια-
κή υπέρταση και τα συνοδά καρδιαγγειακά και νεφρικά 
νοσήματα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα παθοφυσιολογίας, διάγνωσης και 
θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης, των προδιαθεσι-
κών και αιτιολογικών παραγόντων αυτής, αλλά και των 
επιπλοκών σε επίπεδο καρδιάς, αγγείων και νεφρών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγ-
γειακά-Νεφρικά Νοσήματα» (MSc in Arterial Hypertension 
and Related Cardiovascular-Kidney Diseases).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε τακτική παρακολούθηση, μελέτη 
και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμε-
τοχή σε ερευνητική δραστηριότητα και συγγραφή επι-
στημονικού έργου, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχι-
ακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση διαλέξεως από ξένο διακεκριμένο επιστή-
μονα η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η αγγλική.

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. «Αρτηριακή Υπέρ-
ταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα» 
θα καλύπτεται από:

- 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,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

που ανέρχονται στο ποσό των χίλιων (1000) ευρώ ανά εξά-
μηνο, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για κάλυψη των εξόδων α) αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού (στους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα χορηγού-
νται δωρεάν βιβλία και λοιπό διδακτικό υλικό σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ), β) εκτύπωσης του 
οδηγού σπουδών, γ) αγοράς αναλωσίμων και υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού και συντήρησης αυτού, δ) αμοιβής 
των διδασκόντων.

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. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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Αριθμ. απόφ.  836/2-7-2018 (4)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογί-

ας, του Τμήματος Χημείας, της Ιατρικής Σχολής 

και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική» 

("Clinical Biochemistry - Molecular Diagnostics"). 

 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, 43, 45 και 85,

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

3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «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,

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 ίδρυσης και τροποποίησης του Δ.Π.Μ.Σ. 
(ΦΕΚ 575/τ.Β΄/12-5-2003 - 34008/Β7 υπουργική απόφα-
ση και ΦΕΚ 3479/τ.Β΄/23-12-2014 - 203873/Ζ1 υπουργική 
απόφαση),

11. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 14/03/2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 05/03/2018),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 15/03/2018),

15. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 
26/02/2018),

16. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων,

17. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (6η συνεδρίαση, 
18-4-2018),

18. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Ε.Κ.Π.Α. (14η 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 Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Βιολογίας, του Τμήματος Χημείας, της Ιατρικής Σχολής 
και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Κλινική Βιο-
χημεία - Μοριακή Διαγνωστική» ("Clinical Biochemistry - 
Molecular Diagnostics"), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας, το Τμήμα Χημείας, το Τμήμα Ια-
τρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν 
και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή 
Διαγνωστική», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Βιολογίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως αντικείμενο την Κλινική Βιοχημεία 
και τη Μοριακή Διαγνωστική.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) - Master of Science (Μ.Sc.) 
στα επιστημονικά πεδία της Κλινικής Βιοχημείας και της 
Μοριακής Διαγνωστικής. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμ-
μα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την 
επιλογή τους και την απασχόληση σε Κλινικά Βιοχημικά Ερ-
γαστήρια, σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας και Μορια-
κής Διαγνωστικής, σε Εργαστήρια Αναλύσεων Νοσοκομεί-
ων και εταιρειών, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Εργαστήρια 
Ελέγχου Ποιότητας, σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργα-
στήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στην Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση και σε Εργαστήρια Ι.Ε.Κ., Α.Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι., 
καθώς και σε Φαρμακευτικές και σε λοιπές εταιρείες στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 
συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος σε διάφορους τομείς των Βιοεπιστημών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Βιοχημεία -Μοριακή Δια-
γνωστική» (MSc in "Clinical Biochemistry - Molecular 
Diagnostics").
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Άρθρο 4
Φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. 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, σεμιναρίων και 
εργαστηριακών ασκήσεων, ερευνητική εκπαίδευση και 
συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπό-
νηση πειραματικής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα.

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

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Δ.Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Κλινική Βιοχημεία - 
Μοριακή Διαγνωστική» θα καλύπτεται από:

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

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

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-

λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α.,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία 

ανέρχονται σήμερα σε χίλια (1.000) ευρώ ανά εξάμηνο, 
καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Τα τέλη φοίτησης κρίνονται αναγκαία, γιατί τα λειτουρ-
γικά έξοδα του Δ.Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να καλυφτούν από 
τις λοιπές προαναφερθείσες πηγές χρηματοδότησης. Τα 
τέλη φοίτησης προορίζονται για την εκπαίδευση των 
φοιτητών και αποτελούν ένα απαραίτητο τμήμα του συ-
νολικού κόστους που απαιτείται για τη λειτουργία του 
Δ.Π.Μ.Σ. Πρόκειται για ένα πειραματικό Δ.Π.Μ.Σ. απα-
ραίτητο για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημό-
νων που θα στελεχώσουν κυρίως διαγνωστικά κέντρα, 
κλινικές και εργαστήρια. Για την εκπαίδευση των επι-
στημόνων αυτών, απαιτούνται αρκετές εργαστηριακές 
ασκήσεις, καθώς και πειραματική διπλωματική εργασία. 
Η εκτέλεση αυτών απαιτεί υψηλές δαπάνες, κυρίως σε 
χημικά αντιδραστήρια, αναλώσιμα εργαστηρίου, επιστη-
μονικά όργανα με υψηλό κόστος συντήρησης, καθώς και 
ανελαστικές δαπάνες, όπως οι δαπάνες γραμματειακής 
υποστήριξης και διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων.

Στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι απα-
ραίτητες δαπάνες για τη γραμματεία, τα εργαστήρια, τη 
γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, του αναγκαίου 
διδακτικού προσωπικού. Τα λειτουργικά έξοδα περιλαμ-
βάνουν επίσης σημαντικές ανελαστικές δαπάνες για τη 
διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και πειραματικών 
διπλωματικών εργασιών που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 
χημικά - αναλώσιμα και πάγια έρευνας, υπολογιστές και 
προγράμματα υπολογιστών, συντηρήσεις εξοπλισμού 
και χώρων, έκτακτες δαπάνες, έξοδα δημοσιεύσεων, με-
τακινήσεων, συνεδρίων, οπτικοακουστικά μέσα, υπηρε-
σίες, υλικά άμεσης ανάλωσης, γραφική ύλη, κ.ά. σύμφω-

να με την εκάστοτε κατηγοριοποίηση του εντύπου του 
προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε, Ε.Κ.Π.Α.

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

Το Δ.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.  855/2-7-2018 (5)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Βιομη-

χανική Φαρμακευτική» ("Industrial Pharmacy") .

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

3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «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,

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»,
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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 ίδρυσης (1063, Τεύχος Δεύτερο, 12 Οκτω-
βρίου 1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ΦΕΚ 
2265, Τεύχος Δεύτερο, 20 Οκτωβρίου 2015,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 19-4-2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30-4-2018),

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 του Τμήματος Φαρμακευτικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική» ("Industrial Pharmacy"), 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική» 
("Industrial Pharmacy"), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
Βιομηχανική Φαρμακευτική (Industrial Pharmacy) έχει 
ως αντικείμενο τη Φαρμακευτική Τεχνολογία, τη Βιο-
φαρμακευτική, τη Φαρμακοκινητική και τη Διασφάλιση/
Σχεδιασμό Ποιότητας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση 
μεταπτυχιακών φοιτητών που επιτυγχάνεται με μαθή-
ματα, εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και με πρακτική 
και ερευνητική εργασία σε θέματα που αφορούν στο 
σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, διασφάλιση ποιότητας 
και κλινική αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιομηχανική Φαρμακευτική» (MSc in 
Industrial Pharmacy).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα του ΠΜΣ 

αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστηριακών 
ασκήσεων, και πρακτική άσκηση στη βιομηχανία, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Στην 
περίπτωση που στο πλαίσιο ενός μαθήματος προσκληθεί 
αλλοδαπός εισηγητής, η διάλεξη θα γίνεται στην Αγγλική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Βιομηχανική Φαρ-
μακευτική» ("Industrial Pharmacy") θα καλύπτεται από:

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

- πόρους 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 900 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξά-
μηνο (2700 ευρώ συνολικά).

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί όλοι οι ανωτέρω πόροι δεν είναι 100% δια-
σφαλισμένοι ή δεν επαρκούν και η εκπαίδευση των με-
ταπτυχιακών φοιτητών προϋποθέτει λειτουργικά έξοδα 
και κοστοβόρα εργαστηριακή άσκηση και πειραματική 
διπλωματική εργασία.

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. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032800808180008*
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