
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός νηπιαγωγείων για την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

2 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/
ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 
(Β΄  3531/30-12-2014) απόφασης του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί Συγκρότη-
σης Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των εξής 
αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. 
Καυτανζόγλειο και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προηγμέ-
νη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική» 
(MSc in Advanced Laparoscopic Surgery)

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ27/103889/Δ1 (1)
   Καθορισμός νηπιαγωγείων για την πρακτική 
άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ.2 του άρθρου 4 του 

π.δ. 320/1983 «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων των Α.Ε.Ι.» (Α΄116), β) του π.δ. 70/2015 (Α΄114) 
περί ανασυστάσεως και μετονομασίας Υπουργείων γ) του 
π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» και δ) του π.δ. 18/2018 (Α΄31).

2. Το με αριθμ. 1657/21-05-2019 έγγραφο του Τμήμα-
τος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, όπως προκύπτει σύμφωνα με τη με αρ. 

πρωτ. Φ.1/Γ/318/102526/Β1 Εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 
σε όλα τα νηπιαγωγεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος ή ο υπεύθυνος Κα-
θηγητής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Προϊστά-
μενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 
τον Διευθυντή του σχολείου για τις ημερομηνίες κατά τις 
οποίες θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις των φοιτη-
τών στο σχολείο τους.

Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυ-
τότητα και να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο καθηγη-
τή, ο οποίος θα καταθέτει στον Διευθυντή κάθε σχολείου 
έγγραφο του Τμήματος, στο οποίο θα αναγράφονται τα 
ονόματα των φοιτητών που συμμετέχουν στη συγκεκρι-
μένη πρακτική άσκηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ 
ΤΤΠΑΑΕ/348983/ 12331/1817/366 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/
ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 (Β΄ 
3531/30-12-2014) απόφασης του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί Συγκρότησης 
Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των εξής 
αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. 
Καυτανζόγλειο και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών 

Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού» (ΦΕΚ 137/Α΄/26-7-1985).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22-4-2005).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018).

δ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
(ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015).

ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/
Α΄/5.11.2016).

ζ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο 
Βασιλειάδη (ΦΕΚ Β΄/3672/11-11-2016) και της αριθμ. ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/9729 5/4796/434/325/28.2.2018 
(ΦΕΚ 852/Β΄/9-3-2018) τροποποίησης αυτής.

η) Της παρ. 1 του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121/17-06-1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρ-
θρο 6 του ν. 4479/2017 (Α΄94/29-06-2017).

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/305275/ 
1048/131/22/26-11-14 (ΦΕΚ 3319/Β΄) απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθο-
ρισμού των όρων δυνάμει των οποίων θα χορηγεί-
ται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού η άδεια 
λειτουργίας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: 
Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και Ε.ΑΚ.Ν. Αγί-
ου Κοσμά.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 2128/19/423680/26-2-2019 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς.

4. Το με αριθμ. πρωτ. 2247/19/428677/27-2-2019 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής 
Αττικής.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 1000/3/63-ιβ/7-3-2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 652_Φ.705.3/26-2-2019 έγ-
γραφο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης 
Αττικής.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 33759/21-6-2019 (ορθή επανά-
ληψη στις 24-6-2019) έγγραφο της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο Α της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 
(Β΄3531/30-12-2014) απόφασης του Υφυπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, ως εξής:

Α. Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας Αττικής, για το 
Ο.Α.Κ.Α., το Σ.Ε.Φ. και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.

Συγκροτούμε την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας 
Αττικής αποτελούμενη από τους:

1. ΑΡΕΤΑΚΗ Γεώργιο του Ιωάννη κλάδου ΠΕ Μηχα-
νολόγων Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της 
Γ.Γ.Α. ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την ΑΠΙΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ Ευθυμία του Ανέστη κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυν-
σης της Γ.Γ.Α.

2. ΕΡΓΙΝΟΥΣΑΚΗ Δημήτριο, Διευθυντή Ορθοπεδικής, 
Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ ως τακτι-
κό μέλος, με αναπληρωτές τους ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Χρή-
στο, Επιμελητή Α’ ΕΣΥ, ΣΤ Ορθοπεδικού Τμήματος του 
Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, ΚΑΡΔΑΤΟ Αντώνιο, Επιμελητή Β’  ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. 
ΚΑΤ και ΜΑΝΤΑ Αικατερίνη, ειδικευόμενη Ορθοπεδικής 
Δ’, Ορθοπεδικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.

3. α) Για τον έλεγχο του Ο.Α.Κ.Α.(από τη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Β/Α Αττικής): Αστυνομικό Υποδιευθυντή 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Στέφανο, Διοικητή του Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α. ως τα-
κτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Υπαστυνόμο Β’ ΚΟΖΕ-
ΒΕΡΟ Χαράλαμπο.

β) Για τον έλεγχο του Σ.Ε.Φ. (από τη Δ/νση Αστυνομίας 
Πειραιώς): Αστυνόμο Α’ ΚΟΥΒΑΡΗ Βασίλειο, Διοικητή 
του Α.Τ. Καμινιών-Νέου Φαλήρου ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτές τους Υπαστυνόμο Β’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Στέφανο και Υπαστυνόμο Β’ ΦΙΤΣΑ Γεώργιο του ίδιου 
Αστυνομικού Τμήματος.

γ) Για τον έλεγχο του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (από τη Δ/
νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής: Αστυνομικό Υποδιευθυντή 
ΔΕΡΒΕΝΗ Αχιλλέα του Α.Τ. Αργυρούπολης ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτές τους Αστυνόμο Α’ ΑΔΑΜΟΠΟΥ-
ΛΟ Παναγιώτη και Υπαστυνόμο Β’ ΜΟΣΧΟ Παναγιώτη 
του Α.Τ. Ελληνικού.

4. Επιπυραγό (10520) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο ως τα-
κτικό μέλος, με αναπληρωτές τους Επιπυραγό (13903) 
ΠΟΥΛΗ Γεώργιο του Νικολάου και Επιπυραγό (12927) 
ΓΚΟΥΝΑ Αθανάσιο του Δημητρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/
ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 (Β’ 3531/
30-12-2014) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 
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   Αριθμ. απόφ. 1266/26-06-2019 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική 

Χειρουργική» (MSc in Advanced Laparoscopic 

Surgery)

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114),και ειδι-

κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

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

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 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 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «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, μετονο-
μασία, 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 της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7-11-2018). 

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 15-2-2019). 

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 22-3-2019),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χει-
ρουργική» (MSc in Advanced Laparoscopic Surgery), από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από 

το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη Λαπαροσκοπική 
και Βαριατρική Χειρουργική», 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 τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
«Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Βαριατρικής Χει-
ρουργικής». 

Ως σκοπός του ΠΜΣ, θεωρείται η παροχή υψηλού επι-
πέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, στο επιστημονικό 
πεδίο της «Λαπαροσκοπικής και Βαριατρικής Χειρουρ-
γικής» και συγκεκριμένα στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

• Μεταβολική Χειρουργική-Κατώτερο Πεπτικό (ανατο-
μία, φυσιολογία, παθοφυσιολογία, ενδοκρινολογία μετα-
βολικού συνδρόμου, συνοδά νοσήματα, χειρουργικές 
τεχνικές αντιμετώπισης πρώιμη/όψιμη μετεγχειρητική 
παρακολούθηση ασθενών, επιπλοκές μεταβολικής χει-
ρουργικής και διαχείριση, βραχυπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα αποτελέσματα. 

• Μεταβολική Χειρουργική-Ανώτερο Πεπτικό: Ήπαρ-
Χοληφόρα Πάγκρεας (ανατομία, φυσιολογία, παθοφυ-
σιολογία, ενδοκρινολογία μεταβολικού συνδρόμου, συ-
νοδά νοσήματα, χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης 
πρώιμη/όψιμη μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθε-
νών, επιπλοκές μεταβολικής χειρουργικής και διαχείριση, 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα). 

• Μεθοδολογία της Έρευνας (Ταξινόμηση μελετών, κρι-
τική ανάγνωση δημοσιεύσεων, κατανόηση δημιουργίας 
κατευθυντήριων οδηγιών, εξαγωγή συμπερασμάτων και 
εφαρμογή τους στην κλινική πράξη). 

Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
θα μπορούν: 

• Να εκτελούν με ασφάλεια βασικές και προηγμένες 
Λαπαροσκοπικές τεχνητές επεμβάσεις του πεπτικού 
συστήματος επί καλοήθων ή κακοήθων περιπτώσεων. 

• Να σχεδιάζουν τον αναγκαίο απεικονιστικό-εργα-
στηριακό έλεγχο για σταδιοποίηση των διαφόρων νε-
οπλασιών.

• Να επιλέγουν τις ενδεικνυόμενες χειρουργικές εκτομές.
• Να εισηγούνται τις συμπληρωματικές προεγχειρητι-

κές ή μετεγχειρητικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτι-
νοθεραπεία).

• εφαρμόζουν πρωτόκολλα για τη μετεγχειρητική πα-
ρακολούθηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

• Να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επι-
πέδου. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρι-
κή Χειρουργική» (MSc in Advavced Laparoscoric Surgery). 

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
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των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας. 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην ελληνική και κατά 
περίπτωση 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. «Προηγμένη Λαπαρο-
σκοπική και Βαριατρική Χειρουργική» θα καλύπτεται από: 

• τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία θα ανέρχονται στο ποσόν των 1.375€ ανά εξάμηνο, 
ανά μεταπτυχιακό φοιτητή και τα οποία θα είναι απολύτως 
ανταποδοτικά όσον αφορά στις προσφερόμενες παροχές, 

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

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

• πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή ,
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία διότι το ΠΜΣ έχει διοικητικές και τεχνικές ανάγκες 
που χρήζουν ειδικής υποστήριξης και τις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να καλύψει η Κεντρική Γραμματεία της Ιατρικής 
Σχολής. 

Το ειδικό γνωστικό αντικείμενο απαιτεί την απασχό-
ληση επιστημονικού προσωπικού. 

Στους φοιτητές θα προσφέρεται έντυπο υλικό σημει-
ώσεων. 

Τα ανταλλακτικά εργαλεία και η συντήρηση του προ-
σομοιωτή της μονάδος επί του οποίου θα ασκούνται οι 
φοιτητές θα καλύπτονται από το ΠΜΣ. 

Στο κτήριο όπου θα μας παρέχεται δωρεάν χρήση του 
ρομπότ προγραμματίζεται να μισθωθεί αίθουσα με συ-
στήματα προβολής 3d για θεωρητικά μαθήματα. 

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029, εφόσον θα πληροί τα κριτήρια προς εσω-
τερικής 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 με την παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη 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 *02028290507190004*
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