
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Καρδιακή 
Ανεπάρκεια και Ογκο-Καρδιολογία» (MSc in Heat 
Failure & Onco-Cardiology).

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών «ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ» (MSc IN CARDIOMETABOLIC MEDICINE).

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ενδοκρινικές Νεο-
πλασίες (MSc in Endocrine Neoplasia).

4 Τροποποίηση Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και 
του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «ΒΙΟΣΤΑ-
ΤΙΣΤΙΚΗ» (‘’BIOSTATISTICS’’) και μετονομασία του 
σε «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγεί-
ας» (‘’MSc in Biostatistics & Health Science Data’’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1360/24-08-2022  (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Καρ-

διακή Ανεπάρκεια και Ογκο-Καρδιολογία» (MSc 

in Heat Failure & Onco-Cardiology). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: 
1. Tου ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85 και της παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

2. της υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. της υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

4. των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και της παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

5. των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

6. του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 

7. του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83), 

8. του π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανα-
συγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

10. του αποσπάσματος πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 02.02.2022),

11. του αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (7η συνεδρίαση 
12-05-2022),

12. του αποσπάσματος πρακτικού της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (27η συνεδρίαση 10-06-2022),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Iατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,  
«Καρδιακή Ανεπάρκεια και Ογκο-Καρδιολογία» (MSc in 
Heat Failure & Onco-Cardiology) από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καρδιακή Ανεπάρκεια 
και Ογκο-Καρδιολογία» (MSc in Heat Failure & Onco-
Cardiology), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
«Καρδιακή Ανεπάρκεια και Ογκο-Καρδιολογία» έχει ως 
αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους 
τομείς της καρδιακής ανεπάρκειας και της Ογκο-Καρδι-
ολογίας. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση του μεταπτυχια-
κού φοιτητή στην επιδημιολογία, την αιτιοπαθογένεια, 
την κλινική εικόνα, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την 
πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και στην 
αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και την πα-
ρακολούθηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
καρδιαγγειακής νόσου και της καρδιοτοξικότητας στους 
ασθενείς με καρκίνο. Επιπλέον στόχος του ΠΜΣ είναι η 
εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με την έρευνα 
στους τομείς της καρδιακής ανεπάρκειας και της Ογκο-
Καρδιολογίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Καρδιακή Ανεπάρκεια και Ογκο-Καρδιο-
λογία» (MSc in Heat Failure & Onco-Cardiology).

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική εκπαί-
δευση σε Εξωτερικά Ιατρεία και σε Κλινικές και γ) σε εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία 
μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Εξαί-
ρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που 
θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα. 

H συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή την 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. «Καρδιακή Ανεπάρ-
κεια και Ογκο-Καρδιολογία» θα καλύπτεται από: 

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

- πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, 
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται σε χίλια ευρώ (1.000 €) ανά 

εξάμηνο, καθώς και από άλλες πηγές όπως δωρεές, 
χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για την κάλυψη πάγιων δαπανών στις οποίες πε-
ριλαμβάνονται, ενδεικτικά: α) η αμοιβή του προσωπικού 
γραμματειακής υποστήριξης, β) η κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης και διαμονής των ομιλητών της αλλοδαπής, 
γ) κάλυψη αναγκών εκπαιδευτικού υλικού και δ) η κά-
λυψη των αναλωσίμων για την εκπόνηση ερευνητικών 
διπλωματικών εργασιών κ.ά. 

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, 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. 1362/24-08-2022  (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «ΚΑΡΔΙΟΜΕ-

ΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (MSc IN CARDIOMETABOLIC 

MEDICINE). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85 και της παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

2. της υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των,

3. της υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

4. των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και της παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

5. των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),
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6. του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 

7. του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83), 

8. του π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανα-
συγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 124),

10. του αποσπάσματος πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 02.02.2022),

11. του αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (7η συνεδρίαση 
12-05-2022),

12. του αποσπάσματος πρακτικού της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (27η συνεδρίαση 10-06-2022),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Iατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ, «ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (MSc IN 
CARDIOMETABOLIC MEDICINE), από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙ-
ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (MSc IN CARDIOMETABOLIC MEDICINE), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του 
ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτ-
λο «ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» έχει σαν αντικείμενο 
τη γνώση και κατανόηση των κοινών παθογενετικών μη-
χανισμών των καρδιομεταβολικών νοσημάτων και των 
κοινών παραγόντων κινδύνου για την εμφάνισή τους, 
καθώς και τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 
των ασθενών με καρδιομεταβολικά νοσήματα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των μεταπτυχι-
ακών φοιτητών σε θέματα διάγνωσης, πρόληψης και 
αντιμετώπισης του καρδιομεταβολικού συνδρόμου και 
των επιμέρους εκφάνσεών του (όπως καρδιολογικές, νε-
φρολογικές, ηπατικές, αγγειακές, αναπνευστικές), μέσα 
από την κατανόηση των παθοφυσιολογικών συσχετι-
σμών που συνδέουν τις μεταβολικές διαταραχές με τις 
καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Το Πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για κάθε ερευ-
νητή και επαγγελματία υγείας που επιδιώκει να μάθει τις 
βασικές αρχές της παθογένειας και των αλληλεπιδράσε-
ων των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου και 

τις βασικές αρχές στη διαχείριση των συννοσηροτήτων 
του καρδιομεταβολικού συνδρόμου, προκειμένου να 
μπορεί να σχεδιάσει και να προάγει βασική και κλινική 
έρευνα αλλά και να αντιμετωπίζει διαγνωστικά και θερα-
πευτικά ασθενείς με καρδιομεταβολική νόσο.

Τονίζεται ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει άλλο 
ΠΜΣ στην ημεδαπή που να προσεγγίζει διεπιστημο-
νικά (multidisciplinary) τις καρδιομεταβολικές νόσους 
λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς παθογενετικούς μη-
χανισμούς τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους χώρους 
των βιοϊατρικών επιστημών, τόσο της ημεδαπής όσο 
και του εξωτερικού, που ασχολούνται διαγνωστικά και 
θεραπευτικά με την καρδιομεταβολική νόσο. 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (MSc in 
Cardiometabolic Medicine). 

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική εκπαί-
δευση σε Εξωτερικά Ιατρεία ή/και σε Κλινικές και γ) σε εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία 
μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική. 

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

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. «ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙ-
ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» θα καλύπτεται κατά βάση, 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,
- τέλη φοίτησης
Δεδομένου ότι στη σημερινή οικονομική κατάσταση 

δεν υπάρχει χρηματοδότηση από άλλες πηγές, η επιβο-
λή τέλους φοίτησης/διδάκτρων επτακοσίων πενήντα 
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ευρώ (750€) ανά εξάμηνο και ανά φοιτητή κρίνεται ως 
η ελάχιστη δυνατή απαραίτητη για την κάλυψη των βα-
σικών αναγκών λειτουργίας του προγράμματος όπως α) 
η αμοιβή του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης, 
β) η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των 
ομιλητών της αλλοδαπής, γ) η κάλυψη αναγκών εκπαι-
δευτικού υλικού και δ) η κάλυψη των αναλωσίμων για 
την εκπόνηση ερευνητικών διπλωματικών εργασιών. 

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ «ΚΑΡ-
ΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ», 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. 1366/24-08-2022 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ενδοκρινι-

κές Νεοπλασίες (MSc in Endocrine Neoplasia). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 45 και 85 και της παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

2. της υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. της υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

4. των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και της παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

5. των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

6. του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 

7. του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83), 

8. του π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανα-
συγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

10. του αποσπάσματος πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 23.02.2022),

11. του αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (7η συνεδρίαση 
12-05-2022),

12. του αποσπάσματος πρακτικού της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (27η συνεδρίαση 10-06-2022),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, «Ενδοκρινικές Νεοπλασίες» (MSc in Endocrine 
Neoplasia), από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 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 2022-2023 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενδοκρινικές Νεοπλασίες» 
(MSc in Endocrine Neoplasia), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Οι Ενδοκρινικές Νεοπλασίες καλύπτονται ως αντικείμε-
νο από την Ενδοκρινολογία, ενώ κάποιους τομείς μπορεί 
να καλύψει και η Ογκολογία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνο-
νται νεοπλασίες που εξορμούν από τα νευροενδοκρινικά 
κύτταρα ή/και νεοπλάσματα που σχετίζονται με την έκ-
κριση ορμονών και οδηγούν σε εκκριτικά ή λειτουργικά 
σύνδρομα (συμπεριλαμβανομένων των παρανεοπλα-
σματικών συνδρόμων).

Εκτός από την πολυπλοκότητα της προέλευσής τους, 
την ετερογένεια στην παθογένειά τους, άλλη μια ιδιαι-
τερότητα των ενδοκρινικών νεοπλασμάτων είναι η πα-
ρουσία τους στα πλαίσια γενετικών συνδρόμων. Επο-
μένως, πέρα από τη διάγνωση ενός νεοπλάσματος σε 
έναν ασθενή και τον σχεδιασμό του θεραπευτικού τους 
πλάνου, πολλές φορές χρειάζεται και ο έλεγχος και η 
τακτική παρακολούθηση και των υπόλοιπων μελών της 
οικογένειας του ατόμου στο οποίο έγινε η πρώτη διά-
γνωση (index case).

Βασικός λόγος ίδρυσης του ΠΜΣ «ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ ΝΕ-
ΟΠΛΑΣΙΕΣ» και η επιτυχής εφαρμογή αυτού, βασίζεται 
στο γεγονός πως αποτελεί ένα νέο πεδίο ανάπτυξης το 
οποίο στηρίζεται στη συνεργασία πολλών διαφορετικών 
ειδικοτήτων. Ως εκ τούτων, ως στόχοι του παρόντος ΠΜΣ 
τίθενται οι εξής:
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- Να καλυφθεί ένας τομέας μεταπτυχιακής εκπαίδευ-
σης που δεν παρέχεται από τα τρέχοντα προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών.

- Να αποκτηθούν γνώσεις ως προς το αντικείμενο 
της Ενδοκρινολογίας, των ορμονών και του τρόπου με 
τον οποίο ρυθμίζεται η έκκρισή τους, η δράση τους 
και παράλληλα οι γνώσεις αυτές να συσχετιστούν με 
το αντικείμενο της Ογκολογίας και των μιτογόνων δι-
αμεσολαβητών που οδηγούν στη γένεση του νεοπλά-
σματος.

- Να αποκτηθούν δεξιότητες τόσο θεωρητικές όσο 
και πρακτικής εμπειρίας στη διάγνωση και τη θεραπευ-
τική προσέγγιση των τριών (3) βασικών κατηγοριών 
των νεοπλασμάτων που πραγματεύεται η Ενδοκρινική 
Ογκολογία (Νεοπλάσματα Θυρεοειδούς Αδένα, Νεοπλά-
σματα Υπόφυσης και Επινεφριδίων, Νευροενδοκρινικά 
Νεοπλάσματα).

- Να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές 
από επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας στο 
ταχέως εξελισσόμενο αντικείμενο της διάγνωσης και της 
θεραπείας της Ενδοκρινικής Ογκολογίας.

- Να αποκτηθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες με τη 
δημιουργία ικανών επιστημόνων παροχής υπηρεσιών 
υγείας.

- Να ενισχυθούν οι επιστήμονες με γνώσεις για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και συνεχούς επιμόρ-
φωσης στους χώρους εργασίας.

- Η συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
- Η ανάπτυξη της έρευνας στους επιμέρους τομείς.
- Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών 

ειδικοτήτων που συνεργάζονται κατά την Πολύ-επι-
στημονική διαχείριση (multidisciplinary management) 
των ενδοκρινικών νεοπλασμάτων (Ενδοκρινολόγοι, Χει-
ρουργοί, Νευροχειρουργοί, Ογκολόγοι, Πυρηνικοί Ιατροί, 
Ακτινολόγοι, Επεμβατικοί Ακτινολόγοι, Γαστρεντερολό-
γοι, Καρδιολόγοι, Γενετιστές, Διατροφολόγοι, Ψυχολόγοι, 
Νοσηλευτές).

- Η ενσωμάτωση και η ανάπτυξη εφαρμογών βιοτεχνο-
λογίας και πληροφορικής στον τομέα της διάγνωσης, της 
θεραπείας, της συλλογής δεδομένων σε βάσεις ασθενών 
με σπάνια νεοπλάσματα, καθώς και η δημιουργία ανά-
λογης νοοτροπίας και στάσεων.

- Η ανάπτυξη των υπηρεσιών υποστήριξης σε ομάδες 
ασθενών ανάλογα με το νόσημα που έχουν σύμφωνα με 
τις διεθνείς τάσεις, καθώς και η υποστήριξη των ασθενών 
με τη μορφή της παραϊατρικής βοήθειας με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, με δεδομένη τη μακρά 
επιβίωση που φέρουν οι ασθενείς που πάσχουν από εν-
δοκρινικά νεοπλάσματα.

- Η στελέχωση κέντρων με πιστοποιημένη εξειδίκευση 
στα Ενδοκρινικά Νεοπλάσματα και τους Νευροενδοκρι-
νικούς όγκους.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ενδοκρινικές Νεοπλασίες» (MSc in 
Endocrine Neoplasia).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επι-
τυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική 
εκπαίδευση σε εξωτερικά ιατρεία και σε κλινικές και 
γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η 
οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευ-
νητική.

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. 
Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών 
που θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή 
την 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. «Ενδοκρινικά Νεο-
πλάσματα» θα καλύπτεται από:

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

- πόρους ερευνητικών προγραμμάτων,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται σε οκτακόσια ευρώ (800 €) ανά 
εξάμηνο.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για την κάλυψη πάγιων δαπανών στις οποίες - εν-
δεικτικά - περιλαμβάνονται: α) η αμοιβή του προσωπικού 
γραμματειακής υποστήριξης, β) η κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης και διαμονής των ομιλητών της αλλοδαπής, 
γ) η κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης βιβλίου, βοηθημά-
των και λοιπού εποπτικού υλικού, και δ) η κάλυψη των 
αναλωσίμων για την εκπόνηση ερευνητικών διπλωμα-
τικών εργασιών.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7  
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, 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. 1375/26-08-2022 (4)
Τροποποίηση Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 

και του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «ΒΙΟΣ-

ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» (‘’BIOSTATISTICS’’) και μετονομασία 

του σε «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων 

Υγείας» (‘’MSc in Biostatistics & Health Science 

Data’’). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 43, 45 και 85 και της παρ. 1 του άρθρου 455 
του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

2. της υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των,

3. της υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334),

4. των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και της παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

5. των παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

6. του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 

7. του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83), 

8. του π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανα-
συγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

9. του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

10. της υπ’ αρ. 820/02.07.2018 απόφασης της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του 
ΔΠΜΣ «Βιοστατιστική» (Β’ 3464),

11. του αποσπάσματος πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Βιοστατι-
στική» (30η συνεδρίαση 26 Ιανουαρίου 2022),

12. του Ειδικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων,

13. του αποσπάσματος πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (8η συνεδρίαση 10-
06-2022),

14.  του αποσπάσματος πρακτικού της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (28η συνεδρίαση 17-06-2022),

15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και 
του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ «Βιοστατιστι-
κη» (‘’Biostatistics’’) και τη μετονομασία του σε «Βιο-
στατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας»» (‘’MSc in 
Biostatistics & Health Science Data’’) από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα ορ-
γανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Βιοστατιστική και Επιστήμη 
Δεδομένων Υγείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη διοικητική 
υποστήριξη μπορεί να αναλάβει μελλοντικά το Τμήμα 
Μαθηματικών για ορισμένο χρονικό διάστημα, με από-
φαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ και αντίστοιχη τροποποίηση 
του ΦΕΚ όπου απαιτείται. 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων 
Υγείας» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επι-
πέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό 
πεδίο της στατιστικής μεθοδολογίας όπως εφαρμόζεται 
στην ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στη «Βιοστατιστική και την Επιστήμη 
Δεδομένων Υγείας» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλή-
ρωση των σπουδών με βάση τον Κανονισμό Προγράμ-
ματος Σπουδών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στη «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων 
Υγείας» («MSc in Biostatistics & Health Science Data»). 

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή με ανα-
φορά του Τμήματος Μαθηματικών.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΜΔΣ 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, καθώς και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση 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.
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Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική και 
Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» 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,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των χιλίων 

ευρώ (1.000 €) ανά εξάμηνο και κρίνεται ότι είναι απολύ-
τως ανταποδοτικά σε σχέση με τις προσφερόμενες πα-
ροχές προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκριμένα 
οι λόγοι επιβολής διδάκτρων είναι οι εξής:

- Το ΔΠΜΣ έχει γραμματειακές και διοικητικές ανάγκες 
που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τη Γραμματεία 
του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη. 

- Επίσης απαιτείται η συμβολή εξειδικευμένου προσω-
πικού για την επιτήρηση των εργαστηρίων Η/Υ κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

- Λόγω του ειδικού γνωστικού αντικειμένου, μεγάλο 
μέρος της διδασκαλίας γίνεται σε εργαστήρια Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών, τα οποία χρειάζονται ανανέωση και 
τακτικό εκσυγχρονισμό σε υλικό και λογισμικό με σημα-
ντικό κόστος. Το ΔΠΜΣ έχει αυξημένη ανάγκη τεχνικής 
υποστήριξης για τη συντήρηση και την επιτήρηση των 
Εργαστηρίων.

- Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους 
βιβλιοθήκη συγγραμμάτων ειδικών με το αντικείμενο 
της βιοστατιστικής και της επιστήμης δεδομένων υγείας. 
Η βιβλιοθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί με κονδύλια του 
ΔΠΜΣ ανανεώνεται συστηματικά με νέους τίτλους. Στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρεται έντυπο υλικό 
σημειώσεων το οποίο δεν καλύπτεται από άλλη πηγή.

- Η εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ απαιτεί την απα-
σχόληση επιστημονικού προσωπικού εκτός συνεργαζό-
μενων Τμημάτων (20% του αριθμού των διδασκόντων 
σύμφωνα με το νόμο), για το οποίο προβλέπονται πιθανά 
έξοδα μετακίνησης και μικρή αμοιβή διδασκαλίας.

- Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη λειτουργία του 
ΔΠΜΣ κρίνεται ωφέλιμο για το παρεχόμενο επίπεδο 
σπουδών, να συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια συνα-
φούς γνωστικού αντικειμένου και σε επιστημονικές 
συναντήσεις εργασίας με επιστήμονες ξένων ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων. 

- Είναι τέλος σημαντική η ανταποδοτική ενίσχυση 
φοιτητών με ακαδημαϊκά κριτήρια, μέσω της χρηματο-
δότησης τους για έξοδα μετακίνησης και εγγραφής σε 
διεθνή συνέδρια με παρουσίαση εργασίας.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

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

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές ολοκληρώνουν τις 
σπουδές σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επα-
νίδρυσης και του κανονισμού λειτουργίας που ήταν σε 
ισχύ κατά την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ.

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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*02047190809220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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