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1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» (“ENVIRONMENT AND HEALTH. 
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH 
EFFECTS”). 

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» (Msc 
Metabolic Bone Diseases). 

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και Επι-
στήμες του Ανθρώπου» - «Social Theology and 
Human Sciences». 

4 Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνο-
λογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παρα-
γωγής» (MSc in Business Mathematics). 

5 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και 
Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced 
Nursing Care and Mental Health of Children and 
Adults). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 994/28-8-2018 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» (“ENVIRONMENT AND HEALTH. 

MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH 

EFFECTS”).  

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

  Αφού έλαβε 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/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) 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 «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 
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και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Την αριθμ. 144847/Β7 (ΦΕΚ 1990 Β΄/31.12.2004) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας 
του ΤΕΙ Αθήνας και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών με τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία», 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 9684/B7 (ΦΕΚ 204 τ. 
Β΄/17.02.2005), 96631 π.έ./Β7 (ΦΕΚ 214 τ. Β΄/22-02-2007) 
και 208486/Ζ1 (ΦΕΚ 3605/τ.Β'/31-12-2014) υπουργικές 
αποφάσεις 

11. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018 
και 29 Ιουνίου 2018) 

12. Τα απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση, 12 Απριλίου 
2018 και 4 Ιουλίου 2018). 

13. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018 και 19 Ιουλίου 2018) 

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
περιβαλλοντικής επίδρασης στην υγεία, η προαγωγή 
της γνώσης και της έρευνας, η ανάπτυξη της δια βίου 
μάθησης, καθώς και η ευρύτερη πληροφόρηση και η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που 
αφορούν στην περιβαλλοντική επίδραση στην Υγεία. 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των 
θεματικών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του 
ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύ-

σει επιστήμονες στο ευρύ και διεθνώς αναπτυσσόμενο 
πεδίο της επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία, 
προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα 
που αφορούν στις επιπτώσεις αυτές. Στα πλαίσια του 
ΠΜΣ, διοργανώνονται μαθήματα, εργαστηριακές ασκή-
σεις, σεμινάρια, επισκέψεις πεδίου και θερινά σχολεία, 
αλλά και ημερίδες και συνέδρια με δυνατότητα παρακο-
λούθησης κατά περίπτωση και από το ευρύ κοινό. 

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μπορούν: 
α) Να στελεχώσουν διοικητικές θέσεις στον κρατικό 

και ιδιωτικό τομέα που απαιτούν γνώσεις για τη διαχεί-
ριση θεμάτων που αφορούν στην επίδραση του Περι-
βάλλοντος στην Υγεία. 

β) Να διδάσκουν σε τμήματα των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ και 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και σε ει-
δικευμένα σεμινάρια διοικητικών / τεχνικών υπαλλήλων, 
τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ που απαιτούν πιστο-
ποιημένη γνώση αυτών των γνωστικών αντικειμένων. 

γ) Να απασχοληθούν ως τεχνικοί σύμβουλοι σε θέσεις 
λήψης αποφάσεων, όπου απαιτούνται εξειδικευμένες 
γνώσεις για τη Διαχείριση Θεμάτων Επίδρασης του Πε-
ριβάλλοντος στην Υγεία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» (MSc in ENVIRONMENT AND HEALTH. 
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH EFFECTS), 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των 
φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων 
του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ. To ΔΜΣ απονέ-
μεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενε-
νήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόλη-
ση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά., καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με φυσική πα-
ρουσία των διδασκόντων και των φοιτητών. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή την 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 ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» θα καλύπτεται από: 
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- 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 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-

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

οποία ανέρχονται στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ 
ανά εξάμηνο. 

Η επιβολή τελών φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί δεν καλύπτονται με άλλο τρόπο τα λειτουρ-
γικά έξοδα του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό 
των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο, το 30% των 
οποίων παρακρατείται από τον ΕΛΚΕ. 

Ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι ο αριθμός των εισαχθέντων φοιτητών είναι ίσος με 
50 ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαλ-
λάσσονται από τα τέλη φοίτησης εξαιτίας εισοδηματικών 
κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 35 του 
ν. 4485/2017. Στην περίπτωση που το 70% των εσόδων 
από τα τέλη φοίτησης δεν καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα 
του ΠΜΣ (π.χ. μικρότερος του αναμενόμενου αριθμός 
μεταπτυχιακών φοιτητών), θα αναζητηθούν εναλλα-
κτικές πηγές χρηματοδότησης ή/και θα αξιοποιηθεί το 
επιτρεπόμενο από το νόμο ποσοστό εξ αποστάσεως δι-
δασκαλίας (έως 35%). Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνει 
αύξηση των τελών φοίτησης, τα οποία θα παραμένουν 
πλήρως ανταποδοτικά σε σχέση με τις προσφερόμενες 
παροχές προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Η επιβολή διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τους εξής 
λόγους: 

- Το ΠΜΣ καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και τα συνολικά έξοδα που αφορούν 
στις επισκέψεις πεδίου των φοιτητών, οι οποίες προβλέ-
πονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας του ΠΜΣ. 

- Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές προσφέρεται πλού-
σιο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό, το σημαντικό κόστος 
του οποίου δεν καλύπτεται από άλλες πηγές. 

- Μέρος των διδάκτρων διατίθεται για την αγορά συγ-
γραμμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ σε ικανό αριθμό αντιτύπων, ώστε να εμπλουτίζεται 
συνεχώς η δανειστική βιβλιοθήκη του ΠΜΣ και να έχουν 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στη διάθεσή τους σύγχρονα 
συγγράμματα και εγχειρίδια. Η ανανέωση της βιβλιοθή-
κης γίνεται συστηματικά και περιλαμβάνει ξενόγλωσσα 
και ελληνικά επιστημονικά βιβλία, το κόστος αγοράς των 
οποίων είναι ιδιαιτέρως υψηλό. 

- Το ΠΜΣ καλύπτει το υψηλό κόστος που αφορά στη 
δημοσίευση επιστημονικών εργασιών φοιτητών σε ξε-
νόγλωσσα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΠΜΣ. 

- Κατά την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών των εγγε-
γραμμένων φοιτητών του ΠΜΣ είτε στις εγκαταστάσεις 
του μεταπτυχιακού προγράμματος είτε σε ερευνητικό 
κέντρο του εσωτερικού, το ΠΜΣ καλύπτει εξ ολοκλήρου 
τα έξοδα αναλωσίμων που αφορούν στην εκπόνηση της 
έρευνας. Εάν η εκπόνηση της έρευνας περιλαμβάνει επι-

σκέψεις πεδίου ή / και μετρήσεις, το ΠΜΣ καλύπτει κάθε 
κόστος που αφορά σε αυτές. 

- Το ΠΜΣ καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια όπου 
έχουν επιλεγεί για παρουσίαση επιστημονικής εργασίας 
τους. 

- Το ΠΜΣ καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής των μετα-
πτυχιακών φοιτητών σε θερινά σχολεία με αντικείμενο 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

- Στα πλαίσια του ΠΜΣ, χορηγούνται ετησίως υπο-
τροφίες αξίας χιλίων (1000) ευρώ η κάθε μία σε τέσσε-
ρις (4) φοιτητές με χαμηλό εισόδημα από αυτούς που 
επιλέγονται για να φοιτήσουν στο πρόγραμμα και δεν 
υπάγονται στις κατηγορίες που απαλλάσσονται από τα 
τέλη φοίτησης βάσει του Άρθρου 35 του ν. 4485/2017. 
Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής για τη χορήγηση των 
υποτροφιών είναι το ατομικό εισόδημα των φοιτητών 
και οι φοιτητές που επιθυμούν να τους χορηγηθεί υπο-
τροφία καταθέτουν σχετική έντυπη αίτηση στη γραμ-
ματεία του ΠΜΣ. 

- Το ΠΜΣ έχει ανάγκες που αφορούν στην υλικοτεχνική 
υποδομή του (π.χ. εργαστηριακά μικροσκόπια, λογισμι-
κό) και τη συντήρησή της, καθώς και στην προμήθεια 
εργαστηριακών αναλωσίμων για την εκπαίδευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα που συνοδεύ-
ονται από εργαστηριακές ασκήσεις. 

- Στα πλαίσια του προγράμματος διδασκαλίας του ΠΜΣ 
και λόγω του ειδικού γνωστικού αντικειμένου που περι-
λαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, απαιτείται υποβοή-
θηση της διδασκαλίας από εξειδικευμένο προσωπικό 
επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης. 

- Το ΠΜΣ καλύπτει έξοδα μετακίνησης και διαμονής 
διδασκόντων που έρχονται από το εξωτερικό ή από πε-
ριοχές εκτός Αθηνών, καθώς και τις αμοιβές τους, όπου 
αυτό απαιτείται. 

- Το ΠΜΣ καλύπτει κατά περίπτωση τα έξοδα συμμε-
τοχής μελών ΔΕΠ σε διεθνή συνέδρια με αντικείμενο 
συναφές του ΠΜΣ ή σε επιστημονικές συναντήσεις με 
επιστήμονες σε ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερι-
κού, με τελικό αποδέκτη το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων 
σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

- Το ΠΜΣ έχει γραμματειακές και διοικητικές ανάγκες 
(πρωί - απόγευμα), οι οποίες δεν καλύπτονται από τη 
Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής. 

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. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

     Αριθμ. απόφ. 986/28-8-2018 (2) 
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» (Msc 

Metabolic Bone Diseases). 

  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/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) 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 «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. Την αριθμ. 209778/Ζ1 (ΦΕΚ 3593/Β΄/31.12.2014) 
υπουργική απόφαση αντικατάστασης της υπουργικής 
απόφασης αριθμ. 30085/Β7 (ΦΕΚ 1518/Β΄/17.7.2007)
Αναμόρφωση του Προγράμματος.

11. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018 και 
16.07.2018).

12. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 12 Απριλίου 
2018 και 18 Ιουλίου 2018). 

13. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018 και 19 Ιουλίου 
2018). 

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

την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» (Msc 
Metabolic Bone Diseases), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, 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 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μεταβολικά 
Νοσήματα των Οστών», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα 
Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών έχει ως αντικείμενο 
την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης, τη βασική 
έρευνα και την έρευνα των διαταραχών του μεταβολι-
σμού των οστών. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: 
να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες 

στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο των Μεταβολικών 
Νοσημάτων των Οστών. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα 
μπορούν: 

α) να στελεχώσουν ιατρεία και εργαστήρια που ασχο-
λούνται με το μεταβολισμό των οστών και τη γηριατρική 
καθώς και μονάδες έρευνας για τα Μεταβολικά Νοσή-
ματα των Οστών 

β) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο 
γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν γνώσεις 

γύρω από το αντικείμενο των μεταβολικών νοσημάτων 
των οστών και της αντιμετώπισης ασθενών των νοση-
μάτων αυτών. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» (MSc 
in Metabolic Bone 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 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγ-
γλική γλώσσα. 
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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. «Μεταβολικά Νοσή-
ματα των Οστών» 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 στα οκτακόσια ευρώ ανά εξάμηνο 
(σύνολο: τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ), καθώς και άλλες 
πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. 

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία. 

Ο καταρτιζόμενος προϋπολογισμός κάθε έτους, αφο-
ρά δαπάνες για την εξυπηρέτηση των οργανωτικών θε-
μάτων του ΠΜΣ, την έκδοση και προμήθεια διδακτέας 
και εξεταστέας ύλης των σπουδαστών απευθείας από το 
ΠΜΣ όσο δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού, την προβολή 
του Επιστημονικού Έργου που εκπονούν οι σπουδαστές 
για την υποβοήθηση της επιστημονικής καριέρας τους 
αλλά και την προβολή του Μαθήματος, την παρακο-
λούθηση επιστημονικών συνεδρίων (1-4 ετησίως), την 
παρακολούθηση του τρόπου εργασίας στα Μεταβολικά 
Νοσήματα των Οστών από άλλους ακαδημαϊκούς χώ-
ρους (επισκέψεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό, Ερευνητικών 
Κέντρων κ.ά.). Ταυτόχρονα υπάρχει επιχορήγηση εκτέ-
λεσης και δημοσίευσης των πρωτότυπων διπλωματικών 
εργασιών. Οι δαπάνες προβολής του ΠΜΣ αγοράς γρα-
φικής ύλης και αγοράς εξοπλισμού περιορίζονται σε όσο 
το δυνατό μικρότερα ποσά. 

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ 

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα 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

     Αριθμ. απόφ. 989/28-8-2018 (3) 
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και Επι-

στήμες του Ανθρώπου» - «Social Theology and 

Human Sciences». 

  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/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) 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 «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 ΦΕΚ αριθμ 798 τ. Β΄/1993 ίδρυσης του ΠΜΣ 
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (ΥΑ Β1/716/23.9.1993), (πρώην Ποιμαντι-
κής - Μετονομασία: Προεδρ. Διατ. αριθμ. 315/28.9.1994 
ΦΕΚ 166/Α΄/6-10-1994) με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνι-
κής Θεολογίας», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
Β7/5/24.3.2000 (ΦΕΚ 515/11.4.2000/τ.Β΄), 95947/Β7 και 
Β7/543π.ε. /23.12.2002 (ΦΕΚ 13/13.1.2003/τ.Β΄), 209767/
Ζ1/23-12-2014 [ΦΕΚ 3579/τ.Β΄/31-12-2014) - Αναμόρ-
φωση του Προγράμματος] υπουργικές αποφάσεις και 
τις αριθμ. 141/29-10-2015 (ΦΕΚ 2378/τ. Β΄/5-11-2015) 
και 278/19-10-2016 (ΦΕΚ 3646/Β΄11-11-2016) Πράξεις 
Πρύτανη. 

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 13η/
5.6.2018). 
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12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4.7.2018). 

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 19.7.2018). 

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεο-
λογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και Επι-
στήμες του Aνθρώπου» - «Social Theology and Human 
Sciences», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακο-
λούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις 

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κοινωνική Θεολογία και 
Επιστήμες του Aνθρώπου», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Το ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του 
Aνθρώπου» πληροί την υποχρέωση επανίδρυσης του 
ΠΜΣ «Θεολογία και Κοινωνία», το οποίο αποτελεί ανα-
μόρφωση του ΠΜΣ «Πρόγραμμα Κοινωνικής Θεολο-
γίας»: [ΦΕΚ υπ’ αριθμ 798 τ. Β΄/1993 ίδρυσης του ΠΜΣ 
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (ΥΑ Β1/716/23.9.1993), (πρώην Ποιμαντι-
κής - Μετονομασία: Προεδρ. Διατ. αριθμ. 315/28.9.1994 
ΦΕΚ 166/Α΄/6-10-1994) με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινω-
νικής Θεολογίας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
Β7/5/24.3.2000 (ΦΕΚ 515/11.4.2000/τ.Β΄), 95947/Β7 και 
Β7/543π.ε. /23.12.2002 (ΦΕΚ 13/13.1.2003 τ.β'), 209767/
Ζ1/23-12-2014 [ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014) - Αναμόρ-
φωση του Προγράμματος] υπουργικές αποφάσεις και 
τις αριθμ. 141/29-10-2015 (ΦΕΚ 2378/τ.Β΄/5-11-2015) 
και 278/19-10-2016 (ΦΕΚ 3646/Β΄11-11-2016) Πράξεις 
Πρύτανη]. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επι-
στήμες του Ανθρώπου» είναι η διεπιστημονική μελέτη 
του κλάδου της Κοινωνικής Θεολογίας σε συνδυασμό 
με τη μελέτη γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών 
του Ανθρώπου. 

Σκοπός του ΠΜΣ «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες 
του Ανθρώπου» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
διεπιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Κοινωνικής 
Θεολογίας και γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών 
του Ανθρώπου. 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών σε πτυχιούχους Τμημάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμέ-
νων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 
και αποφοίτους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής μετά την 
πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση 
το πρόγραμμα σπουδών. 

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεο-
λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του 
Ανθρώπου» (Master of Arts (MA) in Social Theology and 
Human Sciences) με τις εξής ειδικεύσεις: 

1. Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική 
(Axiological Anthropology and Neuroethics). 

2. Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγω-
γή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία 
(Communicative Theology, Religious Education, Pastoral 
Theology and Pastoral Pshycology). 

3. Κανονικό Δίκαιο (Canon Law). 

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 
στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα ή και 
την αγγλική κατά τη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα. 

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. στην «Κοινωνική 
Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου» θα καλύπτεται 
από: 

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

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

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 
- πόρους 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 480€ το εξάμηνο, καθώς και άλ-
λες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. 

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ύψους 480€/
εξάμηνο κρίνεται αναγκαία, διότι τα λειτουργικά έξοδα 
του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω πηγές χρη-
ματοδότησης, ήτοι οι δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής 
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και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού,  
λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Το σύνολο 
των εξόδων θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης, κα-
θότι το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ είναι μεγάλο λόγω 
του μεγάλου κατ’ ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων, της 
χρήσης νέων τεχνολογιών στις αίθουσες πολυμέσων, της 
συντήρησης και της προμήθειας νέου εξοπλισμού για 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και των λοιπών προ-
αναφερθεισών δαπανών με σκοπό την επίτευξη ενός 
σύγχρονου και υψηλού επιπέδου διδακτικού έργου. 

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 

Το ΠΜΣ διέπεται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 
Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται για τους/τις 
εισερχόμενους στο ΠΜΣ από το ακαδ. έτος 2018-2019. 

Όσοι εισήχθησαν μέχρι και το ακαδ. έτος 2017-2018 θα 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τα προβλεπόμενα 
από τον ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του Κανονισμού 
του ΠΜΣ του έτους που εισήλθαν. 

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. 988/28-8-2018 (4) 
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 

Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνο-

λογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Μαθηματικών 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παρα-

γωγής» (MSc in Business Mathematics). 

   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/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» 

4. 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. 

5. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και της παρ. 
3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 

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

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. Την αριθμ. 203914/Ζ1/15.12.2014 (ΦΕΚ 3479/
Β΄/2014). 

11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδριάσεις 6.2.2018 και 17.7.2018). 

12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 
25.4.2018 και 18.7.2018). 

13. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 6η/14.02.2018, 
7η/21.03.2018 και 10η/11.7.2018). 

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

15. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 9.5.2018 
και 18.7.2018). 

16. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 14.5.2018 και 19.7.2018). 

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ (συνεδρίαση 2.4.2018) 

18. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 11η 
/17.4.2018 και 17η/16.7.2018).

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει: 
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την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις 

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστη-
μών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Διιδρυματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθη-
ματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ-
βάνει κατ’ αρχήν το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με δυνατότητα αλλαγής 
ανά τριετία μεταξύ των συμμετεχόντων τμημάτων, ούτως 
ώστε να εναλλάσσεται η διοικητική υποστήριξη μεταξύ 
των Πανεπιστημίων. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός 

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά της Αγοράς και της 
Παραγωγής» έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία: α) τα 
μαθηματικά και β) τις ποσοτικές μεθόδους γενικότερα 
όπως εφαρμόζονται στα πεδία της χρηματοοικονομικής, 
των ασφαλειών και της παραγωγής. 

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους 
κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά θετικών επιστημών στην 
εφαρμογή των μαθηματικών σε θέματα που ενδιαφέ-
ρουν την οικονομία και την παραγωγή, ούτως ώστε οι 
απόφοιτοι του προγράμματος να είναι σε θέση να εφαρ-
μόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις αυτές στα πλαίσια 
της σύγχρονης παραγωγικής ή διοικητικής μονάδας. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα Μα-
θηματικά της Αγοράς και Παραγωγής (MSc in Business 
Mathematics). 

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Αυτές αποτελούνται από εβδομήντα πέντε (75) πι-
στωτικές μονάδες υποχρεωτικών μαθημάτων, δεκα-
πέντε (15) πιστωτικές μονάδες μαθημάτων επιλογής 
ή εναλλακτικά έξι (6) πιστωτικές μονάδες μαθημάτων 
επιλογής και εννέα (9) πιστωτικές μονάδες της διπλω-
ματικής εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων. 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή (και) την 
αγγλική γλώσσα. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) εξά-
μηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης . 

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ 

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Μαθηματικά της 
Αγοράς και της Παραγωγής» θα καλύπτεται από: 

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών τα οποία ανέρχονται 4.000 ευρώ ανά φοιτητή για 
το πρόγραμμα πλήρους παρακολούθησης (3 εξάμηνα) 
και 5.000 ευρώ ανά φοιτητή για το πρόγραμμα μερικής 
παρακολούθησης (6 εξάμηνα), καθώς και άλλες πηγές 
όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. 

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για τη βιωσιμότητα του Προγράμματος και τη 
διατήρηση του υψηλού επιπέδου σπουδών και εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές 
του. Συγκεκριμένα, τα τέλη φοίτησης αξιοποιούνται για 
την κάλυψη του κόστους διδασκαλίας, του κόστους λει-
τουργίας της Γραμματείας (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, 
αγορά λογισμικού και αναλωσίμων), του κόστους οργά-
νωσης του Θερινού Σχολείου, στο πλαίσιο του οποίου 
πραγματοποιείται μια σειρά 

διαλέξεων-σεμιναρίων σε περιοχή εκτός Αθηνών, του 
κόστους οργάνωσης της Τελετής Ορκωμοσίας του Προ-
γράμματος, η οποία πραγματοποιείται κατά την αποφοί-
τηση κάθε ακαδημαϊκής σειράς, του κόστους προβολής 
του Προγράμματος σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και 
του κόστος χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές βάσει 
της επίδοσής τους στα μαθήματα του προγράμματος σε 
όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ 

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 995/28-8-2018 (5) 
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και 

Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced 

Nursing Care and Mental Health of Children and 

Adults). 

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

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

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

2. την 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 4334/12-12-2017/τ.Β΄) 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 «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. Την αριθμ. 38460/Β7 /20-3-2013 υπουργική απόφα-
ση αντικατάστασης/ αναμόρφωσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 738/
1-4-2013/τ. Β΄) όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 938/18.4.2013/
τ.Β΄) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 96729/Β7/18-7-2013 
(ΦΕΚ 1847/29-7-2013/τ.Β΄) 

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 5η/ 
26-2-2018 και 4η/2-7-2018). 

11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 12-4-2018 
και 4-7-2018).

12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 30-4-2018 και 19-7-2018).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και 
Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced Nursing 
Care and Mental Health of Children and Adults) από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένη Νοσηλευτική 

Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστη-
μονικών γνώσεων στους πτυχιούχους των παρακάτω 
Ειδικεύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες Φροντίδας Υγείας στην Κοινότητα Νοσηλευτών και 
άλλων επαγγελματιών υγείας. 

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

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη «Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυ-
χική Υγεία παιδιών και ενηλίκων» (Advanced Nursing 
Care and Mental Health of Children and Adults) με τις 
εξής ειδικεύσεις: 

1. Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών 
(Applied Clinical Nursing of Children) 

2. Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φρο-
ντίδα (Oncology Nursing and Palliative Care) 

3. Ψυχική Υγεία (Mental Health) 

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκα-
τόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση 
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, άσκηση σε 
υπηρεσίες ΠΦΥ, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας. 
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Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται 

σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ 

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Νοση-
λευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλί-
κων», θα καλύπτεται από: 

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

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

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ 

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα 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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*02041732109180012*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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