
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσο-
κομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» και 
του «Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών 
και Εφήβων».

2 Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργί-
ας επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ ΚΑΙ 
ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομπο-
τική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» (MSc in 
Minimally Invasive and Robotic Surgery).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ2α/68392/17 (1)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νο-

σοκομείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

και του «Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

Παιδιών και Εφήβων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ-

χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄37), όπως ισχύει.

2. Την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χω-
ρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄241), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.6 του 
άρθρου 49 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημι-
κών δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο 
Διαστημικών Αντικειμένων-Ίδρυση Ελληνικού Διαστη-
μικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄200) και 
ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ.6 του άρθρου 54 του 

ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης Δόμησης-
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (Α΄174).

3. Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄96).

4. Το άρθρο 67 του ν. 4486/17 «Μεταρρύθμιση της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄115).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

6. Το αριθμ. 87/1986 π.δ «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (Α΄32).

7. Το αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄116).

8. Το αριθμ. 123/2016 π.δ. «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

9. Το αριθμ. 125/2016 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

10. Την αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144).

11. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

12. Την αριθμ. Α4α/Γ.Π.70146/16-12-2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 
του Γ.Ν. Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»» (Β΄4221)

13. Την αριθμ. πρωτ Υ4α/οικ.122805/20-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»» (Β΄3461), 
όπως ισχύει.

14. Την αριθμ. Υ4α/27878/13 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε 
νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Β΄1289).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Τις αριθμ. 6697/08-09-2017 και 6699/08-09-2017 
αποφάσεις του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

16. Το Απόσπασμα Πρακτικών της αριθμ. 6ης/27-07-2017,
(θέμα 6ο και 7ο) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών 
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ».

17. Την απόφαση της 80ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 23-02-2017 (θέμα 6.14.).

18. Το αριθμ. Β1α/οικ.27559/03-04-2018 έγγραφο του 
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας.

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Η αριθμ. Υ4α/οικ.122805/20-12-2012 κοινή υπουργική 

απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Παί-
δων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»(Β΄3461), όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται και συμπλη-
ρώνεται όπως παρακάτω:

Στο άρθρο 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται οι 
κάτωθι αλλαγές. 

Ειδικότερα:
α) Στις «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»:
- Καταργείται μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου TE 

Φυσικοθεραπείας.
-Συνιστώνται δύο (2) οργανικές θέσεις κλάδου TE Κοι-

νωνικής Εργασίας. 
Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορφώνο-

νται ως εξής: 
ΚΛΑΔΟΣ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Τέσσερεις (4) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τέσσερεις (4) θέσεις.
β) Στις «ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»:
- Καταργείται μία (1) κενή οργανική θέση κλάδου TE 

Μαιευτικής και
-Τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητι-

κού Υγειονομικού Προσωπικού.
Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορφώνο-

νται ως εξής: 
ΚΛΑΔΟΣ TE ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
Μία(1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Δεκαεννέα (19) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσο-

κόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νε-
κροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφροτών. Η κατανομή των 
θέσεων στις παρακάτω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με 
την απόφαση προκήρυξης αυτών.

γ) Στις «ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑΣ,ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»: 

Καταργούνται δύο (2) κενές οργανικές θέσεις, κλάδου 
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

Ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορφώνεται 
ως εξής: 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τέσσερεις (4) θέσεις.
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαρι-

στών-τριών, Πλυντών-τριών, Πρεσαδόρων-Σιδερωτών, 
Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις παρα-
κάτω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση 
προκήρυξης αυτών. 

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Άρθρο 2.
Συνιστώνται δύο (2) οργανικές θέσεις, κλάδου ειδι-

κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής 
και προστίθενται στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων, που συστάθηκε με τις διατάξεις της 
αριθμ. Α4α/Γ.Π.70146/16-12-2016 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄4221)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

(2)
    Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ 

ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την 165117/39938/Π08/5/00516/Ε/ν.3299/ 04/ 
21.06.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης 
«Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» που αναφέρεται σε ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων τριών αστέρων 21 κλινών στον οικισμό Χάρια 
(θέση Γύρισμα), ΤΚ Πύργου Διρού, ΔΕ Οιτύλου, του Δή-
μου Ανατολικής Μάνης, του Νομού Λακωνίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε ένα 
εκατομμύριο, τριάντα τέσσερις  χιλιάδες, διακόσια τριάντα 
εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.034.239,48 €),
ενώ το ενισχυόμενο κόστος αυτής οριστικοποιείται 
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, τριάντα δύο χιλιά-
δων, εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δέκα επτά λεπτών 
(1.032.621,17 €).

Καθορίζουμε το ύψος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό 
των πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα 
ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (516.310,59 €), που απο-
τελεί ποσοστό 50,00 % του συνολικού ενισχυόμενου κό-
στους της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου, τριάντα 
δύο χιλιάδων, εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δέκα επτά 
λεπτών (1.032.621,17 €), η οποία καλύφθηκε από αύξηση 
του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
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Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των 
πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ 
και πενήντα οκτώ λεπτών (516.310,58 €), που αποτελεί 
ποσοστό 50,00 % του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου, τριάντα δύο 
χιλιάδων, εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δέκα επτά λε-
πτών (1.032.621,17 €).

Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν προβλέπεται και 
δεν έχει γίνει χρήση (μακροπρόθεσμου ή βραχυπρόθε-
σμου) τραπεζικού δανεισμού, ούτε εκχώρηση της εγκρι-
θείσας επιχορήγησης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η 
31.01.2018 (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, αρ. παρ. 30908).

Σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής δεν προβλέπεται 
η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο-
λοίπου της επιχορήγησης ποσού πεντακοσίων δέκα έξι 
χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα οκτώ λε-
πτών (516.310,58 €), ήτοι ποσού τετρακοσίων τριάντα 
έξι χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και σαράντα τριών 
λεπτών (436.083,43 €) στην επιχείρηση «Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ 
ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», η οποία και θα καταβληθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό της επιχορήγησης 
προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορή-
γησης, ποσού 516.310,58€, όπως αυτό οριστικοποιείται 
με την παρούσα απόφαση, αφού αφαιρεθεί από αυτό, 
το ποσό που αντιστοιχεί στο 1/7 της εγκριθείσας επιχο-
ρήγησης ύψους 80.227,15 € που έχει ήδη καταβληθεί 
στην επιχείρηση με την υποβολή της αίτησης ελέγχου 
για την πιστοποίηση υλοποίησης του 50% του εγκρι-
θέντος έργου.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 7 παρ.15 του ν. 3299/2004, σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 παρ.2 του ν. 3908/2011 και του 
π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

  ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 801/29-6-2018 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομπο-

τική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» (MSc in 

Minimally Invasive and Robotic Surgery). 

 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 4334/12-12-2017, 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 διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
(ΦΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

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

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

9. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

10. 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 μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. την αριθμ. 35/19.3.2015 πράξη Πρύτανη (ΦΕΚ 795/ 
6.05.2015 τ.Β΄) αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης 
αριθμ. 4165/Β7/24.01.2005 (ΦΕΚ 141/7.2.2005) αναμόρ-
φωση του προγράμματος όπως αντικαταστάθηκε απ την 
αριθμ. 392/5.5.2017(ΦΕΚ 1870/30.5.2017) πράξη Πρύτανη.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η, 18.4.2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30.4.2018).

15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική 
Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», 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 «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρο-
μποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, 
Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» είναι η 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο επιστημονικό πεδίο της Χειρουργικής.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος  Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλή-
ρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, 
Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» (MSc in 
Minimally Invasive and Robotic Surgery).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) 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 γλώσσα και 
κατά περίπτωση στην αγγλική.

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. «Ελάχιστα Επεμβα-

τική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχει-
ρουργική» 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 1000 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς και 
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτο-
νται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδό-
τησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται 
από τέλη φοίτησης.

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 *02029582007180004*
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