
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD CHEMISTRY)».

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Άθληση και Υγεία» (MSc in Exercise & Health).

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική 
Νευροφυσιολογία»/«Clinical Neurophysiology».

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσιο-
λογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα -
Geriatrie Syndromes and Physiology of Aging».

5 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Θρόμ-
βωση - Αιμορραγία - Ιατρική των Μεταγγίσεων», 
«Thrombosis - Bleeding - Transfusion Medicine».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.   779/29-6-2018 (1)
Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD CHEMISTRY)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

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

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 11η/5-3-2018.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η/
18 Απριλίου 2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOOD CHEMISTRY)», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη 
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη συστα-
τικών (πρόσθετων ή φυσικών) των τροφίμων, τη μελέτη και 
χρήση των συστατικών των τροφίμων για τη δημιουργία 
τροφίμων με ενισχυμένες λειτουργικές ιδιότητες, τον έλεγ-
χο ασφάλειας των τροφίμων (μικροβιολογικό, τοξικολογι-
κό και χημικό), τη χρήση της τεχνολογίας στη παρασκευή, 
συντήρηση, διάθεση κ.τλ. των τροφίμων και τη μελέτη 
των διατροφικών κανόνων για ισορροπημένη διατροφή.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων στην επιστήμη των τροφίμων και ειδικότερα 
στη χημεία τροφίμων, γνώσεις απαραίτητες στον από-
φοιτο για απασχόληση στη βιομηχανία τροφίμων αλλά 
και σε συναφείς φορείς του δημοσίου π.χ. ΕΦΕΤ, Χημείο 
του κράτους αλλά και απαραίτητες για την έναρξη και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή για την ενίσχυση υπαρ-
χόντων οικογενειακών επιχειρήσεων τροφίμων. Ο το-
μέας των τροφίμων είναι από τους πιο σημαντικούς σε 
ελληνικό και διεθνές επίπεδο και έχει μεγάλη απήχηση 
στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν 
ως στόχο την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάστα-
ση. Πρόκειται για ένα τομέα που στηρίζεται η Εθνική 
οικονομία και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα της 
πρωτογενούς ανάπτυξης έτσι ώστε να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας για τους νέους έτσι ώστε να απο-
φεύγεται η μετακίνηση ελλήνων επιστημόνων στο εξωτε-
ρικό το λεγόμενο και "brain drain". Υπάρχει συνάφεια του 
Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών 
του Τμήματος χημείας του ΕΚΠΑ όπου πλέον οι βασικές 
γνώσεις εμπλουτίζονται με εξειδικευμένες γνώσεις σε 
θέματα της χημείας και της επιστήμης των τροφίμων γε-
νικά, γνώσεις οι οποίες υποστηρίζονται πλήρως από την 
άρτια επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων ως προς 
το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι δια-
θέτουν ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο σε 
επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κριτές.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (MSc in FOOD 
CHEMISTRY).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). [Τα μαθήματα κάθε Π.Μ.Σ. 
αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές 
μονάδες (παρ. 5, αριθμ. 33, ν. 4485/2017)].

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.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ» 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 3.000 ευρώ συνολικά 750/εξάμηνο, 
καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί είναι απαραίτητη η προμήθεια αντιδραστηρίων, 
αναλώσιμων,ανταλλακτικών, μικροοργάνων, καθώς και για 
επισκευές επιστημονικών οργάνων κ.τλ. (70% επί του συ-
νολικού τέλους φοίτησης, 3000 ευρώ, δηλαδή 2100 ευρώ.

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

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

  Ι

    Αριθμ. απόφ. 784/29-6-2018 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Άθληση και Υγεία» (MSc in Exercise & Health).

  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 
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

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

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

4. Τις παρ. 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 παρ. 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. 343/23-03-2017 (ΦΕΚ 1212/Β΄/06-04/2017) 
πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Άθληση και Υγεία».

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η/
12 Απριλίου 2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Άθληση και Υγεία» (MSc in Exercise & Health) από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 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 (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Άθληση και Υγεία» 
(MSc in Exercise & Health) σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο 

πεδίο της «Άθληση και Υγείας». Περιλαμβάνει τον σχεδια-
σμό και την ανάπτυξη ενός Μονοτμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο να εκπαι-
δεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και 
αναπτυσσόμενο πεδίο των «Επιστημών που βελτιώνουν, 
διατηρούν και αποκαθιστούν την υγεία του ανθρώπου».

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
- Στην κατανόηση των ασκησιογενών βιολογικών 

προσαρμογών και τη σημασία τους για την υγεία των 
ασκούμενων.

- Στην πρακτική εξάσκηση της αξιολόγησης και παρα-
κολούθησης με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της 
αθλητικής απόδοσης. Στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
αθλητικών κακώσεων, ασθενειών και λοιπών περιοριστι-
κών παραγόντων που σχετίζονται με τη διά βίου σωμα-
τική άσκηση και διατήρησης της υγείας.

- Στον σχεδιασμό συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε 
μαζικό και ερασιτεχνικό επίπεδο με σκοπό την προαγω-
γή της υγείας και της ποιότητας ζωής.

- Στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημο-
σίευση επιστημονικών εργασιών προάγοντας τη σχέση 
υγείας και άσκησης.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι θα 
έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότη-
τες στα θέματα:

- της προαγωγής της υγείας και ευρωστίας,
- της επίδρασης της άσκησης σε δείκτες υγείας για όλες 

τις ηλικιακές ομάδες,
- της συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης των 

ατόμων που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες,
- της πρόληψης και αντιμετώπισης ασθενειών και κα-

κώσεων σε αθλητές υψηλού επιπέδου,
- της αποκατάστασης μετά την προπονητική ή αγωνι-

στική δραστηριότητα,
- της ασφαλούς ιατρικής κάλυψης αθλητικών δραστη-

ριοτήτων,
- της ενημέρωσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ 

και της χρήσης λοιπών εργογόνων βοηθημάτων,
- της καθιέρωση Κάρτας Υγείας Αθλητή για την προ-

άσπιση της υγείας των ασκούμενων. Οι απόφοιτοι του 
Π.Μ.Σ. θα μπορούν να:

Α) προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου,

Β) απασχοληθούν σε Διεθνείς και Εθνικούς Οργανι-
σμούς και Υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα Άθλη-
σης και Υγείας,

Γ) διδάσκουν σε σχολές Άθλησης και Δημόσιας Διοίκη-
σης, Δημόσιας Υγείας, σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύμα-
τα, καθώς και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

Δ) απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν τις σχετικές 
γνώσεις.

Ε) Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος είναι η επι-
μόρφωση στελεχών που υπηρετούν ήδη σε σχετικούς 
οργανισμούς και υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμιση 
του επιπέδου των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Άθληση και Υγεία» (MSc in Exercise & Health).
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Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση, πρακτική εξάσκηση, συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά πε-
ρίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

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

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Άθληση και Υγεία» 
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,
- τέλη φοίτησης (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο),
- από συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα του Εξωτερικού,
- από πόρους της Α΄ Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής 

Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι προέρχο-
νται από το τμήμα Αθλητικής Αριστείας.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για τη πληρωμή των διδασκόντων καθηγητών, 
αναλωσίμων προϊόντων, για τη διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη, για την αγορά εκπαιδευτικού υλικού, εκ-
παιδευτικών εκδρομών, συντήρηση εργαστηριακών μη-
χανημάτων και για την υλοποίηση των μεταπτυχιακών 
εργασιών.

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

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

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Αριθμ. απόφ.    785/29-6-2018 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινι-

κή Νευροφυσιολογία»/«Clinical Neurophysiology».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

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

4. Τις παρ. 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 παρ. 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. 218/27-05-2016 (ΦΕΚ 1686/Β΄/13-06-2016) 
πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Κλινική 
Νευροφυσιολογία».

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η/
12 Απριλίου 2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία», από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
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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 (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική Νευρο-
φυσιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροφυσιολογία, 
μέσα στον ευρύτερο χώρο των Νευροεπιστημών και 
της Νευρολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα Κλινικής Νευροφυσιολογίας, μέσα 
από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το θεωρητικό υπό-
βαθρο των αντίστοιχων πεδίων των Νευροεπιστημών 
και της Παθολογικής Φυσιολογίας του Νευρικού Συ-
στήματος με την Πρακτική εξάσκηση σε τεχνικές της 
Κλινικής Νευροφυσιολογίας. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην 
εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στον τομέα της 
Κλινικής Νευροφυσιολογίας, έτσι ώστε να στελεχώσουν 
με επάρκεια και γνώση Εργαστήρια Κλινικής Νευροφυσι-
ολογίας και να αναπτύξουν την έρευνα στον τομέα αυτόν 
των Νευροεπιστημών και της Νευρολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Κλινική Νευροφυσιολογία» (MSc in Clinical 
Neurophysiology).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε προετοιμασία, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων και παρουσιά-
σεων περιστατικών, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
προετοιμασία και παρακολούθηση πρακτικής άσκησης 
σε αντικείμενα της Κλινικής Νευροφυσιολογίας, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Με-
γάλο μέρος του οπτικοακουστικού και λοιπού υλικού 
προς μελέτη που διατίθεται στους φοιτητές είναι στην 
αγγλική γλώσσα.

Η 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 (Δ.Μ.Σ. ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κλινική Νευροφυ-
σιολογία» θα καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί με τους περιορισμούς που υφίστανται, τη 
δυσκολία ανεύρεσης άλλων πηγών χρηματοδότησης 
(παρ' όλα αυτά, προβλέπεται μικρό σχετικά ποσό από 
έσοδα από χορηγίες στον Προϋπολογισμό), καθώς και 
με την απόφαση της υπάρχουσας ΣΕ να μην υπάρχουν 
παράλληλα έτη σπουδών, έτσι ώστε να διατηρηθεί το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης μέσω της αποκλειστικής 
ενασχόλησης των διδασκόντων με ένα έτος σπουδών, 
το 70% των συνολικά προσδοκώμενων εσόδων, στην 
περίπτωση εγγραφής 20 φοιτητών, είναι 22.000 ευρώ 
ετησίως, ποσό που με μεγάλη δυσκολία καλύπτει τα 
αναγκαία λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ.

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

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

Αριθμ.     793/29-6-2018 (4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσιο-

λογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα -

Geriatrie Syndromes and Physiology of Aging».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».
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4. Τις παρ. 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 παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ Α΄102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

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

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4. 2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η/
12 Απριλίου 2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρο-
μα - Geriatrie Syndromes and Physiology of Aging», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 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 (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φυσιολογία της 
Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα -  Geriatric Syndromes 
and Physiology of Aging», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη 
«Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» 
έχει ως αντικείμενο:

1) Τη μελέτη των μηχανισμών γήρανσης σε μοριακό 
και κυτταρικό επίπεδο.

2) Τη μελέτη και άσκηση της πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης προσαρμοσμένης στους ηλικιωμένους ασθενείς.

3) Τη διάγνωση, αντιμετώπιση, και πρόληψη της ειδι-
κής νοσολογίας της τρίτης ηλικίας, των λεγόμενων και 
γηριατρικών συνδρόμων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

1) Να καταρτίσει μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) στο 
αναπτυσσόμενο πεδίο της Φυσιολογίας της γήρανσης 
και της γηριατρικής φροντίδας.

2) Να συμβάλλει στην πραγματοποίηση βασικής και ερ-
μηνευτικής έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της γήρανσης.

3) Να προάγει τη συντονισμένη διαγνωστική προσέγ-
γιση, ορθολογική διαχείριση και θεραπευτική αντιμετώ-
πιση ασθενών με γηριατρικά σύνδρομα, με έμφαση στην 
πρόληψη της νοσηρότητας και της ιδρυματοποίησης, και 
τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της ποιότητας 
ζωής των ηλικιωμένων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη ««Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά 
Σύνδρομα» (MSc in Geriatric Syndromes and Physiology 
of Aging).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ. ) απαιτούνται συνολικά 90 (ενενήντα) 
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 διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται στην ελληνική 
ή/και την αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορί-
ζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φυσιολογία της Γή-
ρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα - Geriatrie Syndromes 
and Physiology of Aging» θα καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται σε 3.000 ευρώ συνολικά ανά ΜΦ,

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

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα, η από πόρους 
από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δι-
εθνών οργανισμών,

- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία λόγω της αβεβαιότητας έγκαιρης εξασφάλισης 
επιχορηγήσεων και δωρεών, και της αδυναμίας άντλη-
σης επαρκών πόρων από τον ΕΛΚΕ, τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
ή τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ. Παράλληλα, το Π.Μ.Σ. 
«Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα - 
Geriatric Syndromes and Physiology of Aging» απαιτεί 
μεγάλο φόρτο εργασίας από τους διδάσκοντες, αφού 
πέρα από τις ώρες διδασκαλίας θα προετοιμάζουν και 
θα επιβλέπουν πρακτικές ασκήσεις, βιβλιογραφικές ανα-
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σκοπήσεις και ερευνητικές εργασίες. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. 
περιλαμβάνει εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις με 
κόστος εξοπλισμού και αναλώσιμων, και φιλοδοξεί να 
προσφέρει στους Μ.Φ. υψηλού επιπέδου συγγράμματα, 
εργαστήρια, και αξιολογητικά εργαλεία για κλινικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς, για τα οποία θα κληθεί να κατα-
βάλει το κόστος. Εξάλλου, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., ως 
κάτοχοι ενός διπλώματος ειδίκευσης σε γνωστικό αντι-
κείμενο που λείπει αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας, με 
πρακτική κατεύθυνση και άμεση σύνδεση με την αγορά 
εργασίας, προβλέπεται να ωφεληθούν πολλαπλάσια των 
τελών φοίτησης μέσω της εκπαίδευσής τους.

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

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα 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

Ι

Αριθμ. απόφ.     810/29-6-2018 (5)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Με-

ταγγίσεων», «Thrombosis-Bleeding-Transfusion 

Medicine».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

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

4. Τις παρ. 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 παρ. 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. 69/22-06-2015 πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, 
αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης αριθμ. 33026/
Β7 (ΦΕΚ 1908/Β΄/7-9-2009) / Αναμόρφωσης του Προγράμ-
ματος.

11. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η/
12 Απριλίου 2018).

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

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσε-
ων», «Thrombosis- Bleeding -Transfusion Medicine», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, 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 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των 
Μεταγγίσεων», «Thrombosis - Bleeding - Transfusion 
Medicine», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στη «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσε-
ων» έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των διαταραχών του 
αιμοστατικού μηχανισμού ( Θρόμβωση, Αιμορραγία) και 
η Μεταγγισιοθεραπεία. Το επιστημονικό αντικείμενο των 
διαταραχών αιμόστασης και της μεταγγισιοθεραπείας 
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έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δυο δεκαε-
τίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πρακτικά 
όλες τις διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής και τις 
συναφείς βασικές επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία κ.λπ.) 
καθώς και πεδίο εφαρμογής τόσο για τους ανωτέρω 
επιστήμονες όσο και για άλλους επαγγελματίες υγείας 
(νοσηλευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων κ.λπ.).

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που 

αφορούν στο συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο της έρευ-
νας του μηχανισμού της Αιμόστασης και των διαταραχών 
της. Επιπλέον στοχεύει στην εκπαίδευση στις αρχές της 
μεταγγισιοθεραπείας και τις εφαρμογές της σε κλινικό 
και εργαστηριακό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προετοιμασία των επιστη-
μόνων για ακαδημαϊκό έργο δίνοντας τους τις βάσεις 
για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει τις διεπιστημονικές συνέργειες 
προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου 
που υπηρετεί.

Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. «ΘΡΟΜΒΩΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΑ-
ΓΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ» παρέχονται το θεωρη-
τικό υπόβαθρο και οι εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να:

- στελεχώσουν Αιματολογικά Εργαστήρια, Μονάδες 
Αιμοδοσίας, Χειρουργικές, Παθολογικές, Καρδιολογι-
κές, Αναισθησιολογικές Κλινικές, Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και 
Ερευνητικά Εργαστήρια και Αρμόδιες Αρχές (όπως αυ-
τές ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία), 
σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση 
στην εργαστηριακή διερεύνηση και αντιμετώπιση των δι-
αταραχών της Αιμόστασης και της Μεταγγισιοθεραπείας.

- προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
- εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες και να πραγματο-

ποιήσουν δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια 
και επιστημονικά περιοδικά.

- εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές.
- συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα. 
- έχουν πρόσβαση συνεχή επιστημονική ενημέρωση 

και εκπαίδευση σε θέματα Αιμόστασης-Μεταγγισιοθερα-
πείας μέσω σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει 
το Π.Μ.Σ. ετησίως, συναφών συνεδρίων κ.ά.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Με-
ταγγίσεων» (MSc in «Thrombosis - Bleeding-Transfusion 
Medicine»).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση συγ-
γραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική. Σε περίπτω-
ση προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτερικό και στη 
διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές 
από το εξωτερικό η γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική 
.Επιπλέον σε περίπτωση που περισσότεροι του 30% των 
φοιτητών έχουν ως μητρική γλώσσα άλλης της ελληνικής 
, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν στην αγγλική.

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

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση-Αιμορ-
ραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων» θα καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ/εξάμηνο , καθώς και 
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

- 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,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται 

αναγκαία για:
- δαπάνες για αναλώσιμα και αντιδραστήρια για την 

εκπόνηση των ερευνητικών διπλωματικών, αγορά εκπαι-
δευτικού υλικού και οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων.

- τις αμοιβές-αποζημιώσεις διοικητικού, και τεχνικού 
προσωπικού.

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

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

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