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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία», 
«Addictology».

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
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4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
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λο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία/
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 808/29-6-2018 (1)
Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Απο-

κατάσταση πασχόντων ΜΕΘ», «Cardiopulmonary 

Rehabilitation and Rehabilitation of ICU Patients».

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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/18 (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 υπ’ αρ. 227/27.5.2016 (ΦΕΚ 1721/Β΄/15.06.2016) 
Πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο 
«Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση 
Πασχόντων ΜΕΘ»,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών 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 βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

21 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3471

43581



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43582 Τεύχος Β’ 3471/21.08.2018

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Απο-
κατάσταση πασχόντων ΜΕΘ», από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκα-
τάσταση πασχόντων ΜΕΘ», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση 
πασχόντων ΜΕΘ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαί-
δευσης και ειδίκευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ώστε 
να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και δεξι-
ότητες στην αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας 
και ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια αναπνευστικά και 
καρδιακά νοσήματα καθώς και ασθενών μετά την έξοδο 
από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
A. Σε Κλινικό Επίπεδο
Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στην:
- φροντίδα ασθενών με χρόνια αναπνευστικά και καρ-

διοαγγειακά νοσήματα καθώς και τεχνικών αυτοφροντί-
δας των ασθενών.

- αναπνευστική φυσικοθεραπεία και τεχνικών βελτίω-
σης της αναπνευστικής ικανότητας.

- ασφαλή σωματική εκγύμναση των ασθενών που επι-
σκέπτονται τα κέντρα αποκατάστασης.

- βελτίωση διατροφικής αγωγής και διακοπής καπνί-
σματος.

- αποφυγή κατάθλιψης, ενθάρρυνση αυτοεκτίμησης, 
και γενικότερα ψυχολογικής στήριξης και κοινωνικοποί-
ησης των ασθενών.

- κλινική αξιολόγηση και φυσικοθεραπεία ασθενών 
υπό μηχανικό αερισμό που νοσηλεύθηκαν σε αναπνευ-
στικές και γενικές ΜΕΘ.

- κλινική αξιολόγηση και φυσικοθεραπεία ασθενών με 
οξέα αναπνευστικά νοσήματα σε νοσοκομειακό επίπεδο.

- κλινική αξιολόγηση και φυσικοθεραπεία ασθενών 
που νοσηλεύονται σε μονάδες χρόνιας παροχής φρο-
ντίδας υψηλού επιπέδου.

- κλινική αξιολόγηση και φυσικοθεραπεία ασθενών 
με κατ’ οίκον μηχανικό αερισμό, επεμβατικό ή μη επεμ-
βατικό.

- κλινική αξιολόγηση για πρώιμη κινητοποίηση και 
αποκατάσταση βαρέως πασχόντων ασθενών.

Β. Σε τεχνικό επίπεδο
Παροχή γνώσης και απόκτησης εμπειρίας στην:
- μεθοδολογία εργαστηριακών εξετάσεων αξιολόγη-

σης καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων.

- χρήση λογισμικών που χρησιμοποιούνται για συλλο-
γή και ανάλυση βιολογικών παραμέτρων σε ασθενείς με 
καρδιοαναπνευστικά νοσήματα.

- αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που προκύ-
πτουν κατά την συλλογή βιολογικών παραμέτρων σε 
ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά νοσήματα.

- χρήση μηχανημάτων, συσκευών και οργάνων αξιο-
λόγησης και αποκατάστασης, όπως είναι όργανα κινητο-
ποίησης και παροχέτευσης εκκρίσεων, όργανα παροχής 
οξυγονοθεραπείας, υλικά οξυγονοθεραπείας, συσκευές 
ύγρανσης των αεραγωγών, μάσκες μη επεμβατικού αε-
ρισμού, αναπνευστήρες, συσκευή ηλεκτρικού νευρο-
μυϊκού ερεθισμού, ορθοστάτης, ηλεκτρονικό αμαξίδιο-
ορθοστάτης, όργανα αύξησης μυϊκής δύναμης, όργανα 
επανεκπαίδευσης ισορροπίας και λειτουργικότητας, κλπ..

- τελική ανάλυση και συνολική εκτίμηση των βιολογι-
κών σημάτων που καταγράφονται.

Γ. Σε Εργασιακό Επίπεδο
Παροχή γνώσης και απόκτησης εμπειρίας στην:
- Δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων 

Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης σε Πνευμονο-
λογικές και Καρδιολογικές κλινικές.

- Δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας Τμημάτων 
κατ’ οίκον φροντίδας ασθενών με αναπνευστική ή καρ-
διακή ανεπάρκεια σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας.

- Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δε-
ξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό, 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

- Στελέχωση Μονάδων Καρδιοαναπνευστικής Απο-
κατάστασης με εξειδικευμένους Γιατρούς, Νοσηλευτές, 
Φυσικοθεραπευτές, Διαιτολόγους, Εργοφυσιολόγους, 
Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους και άλλα συναφή επαγ-
γέλματα.

- Στελέχωση γενικών και αναπνευστικών ΜΕΘ, Μονά-
δων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) καθώς και Κέντρων 
Αποκατάστασης από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευ-
τές και άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, για-
τρούς). Οι επαγγελματίες αυτοί θα είναι έμπειροι στην 
κλινική αξιολόγηση, στον προγραμματισμό και στην 
εφαρμογή τεχνικών πρόληψης και αποκατάστασης 
οξέων και χρόνιων αναπνευστικών προβλημάτων και 
κινητικών δυσλειτουργιών.

- Δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας ομάδων 
φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης ασθενών σε κατ΄ 
οίκον μηχανικό αερισμό, επεμβατικό ή μη επεμβατικό.

- Δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων 
χρόνιας παροχής φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης 
υψηλού επιπέδου.

- Προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σκοπό 
την μείωση των ημερών νοσηλείας και συνεπώς τη μεί-
ωση του κόστους νοσηλείας.

Δ. Σε Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Παροχή γνώσης στην:
- Αναπνευστική και καρδιαγγειακή παθοφυσιολογία 

και των παραγόντων που περιορίζουν την ικανότητα 
καθημερινής σωματικής δραστηριότητας σε ασθενείς 
με χρόνια αναπνευστική ή/και καρδιακή ανεπάρκεια.

- Εκμάθηση τεχνικών μακροχρόνιας αυτό-φροντίδας 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43583Τεύχος Β’ 3471/21.08.2018

των ασθενών με τη συμμετοχή των υπολοίπων μελών 
της οικογένειας.

- Ολοκληρωμένη εκπαίδευση των ασθενών σε τεχνι-
κές εξοικονόμησης σωματικής ενέργειας και αποφυγής 
δύσπνοιας.

- Παροχή γνώσεων αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, 
τεχνικές χαλάρωσης και αποδοτικότερης αναπνοής.

- Ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων για τη διαχείριση 
των ασθενών και την βέλτιστη εφαρμογή των συνεδριών 
Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης.

- Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκ-
παιδευτικών αναγκών για συνεχή επιμόρφωση στους 
νοσοκομειακούς χώρους.

- Διεξαγωγή έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της απο-
κατάστασης σε ασθενείς με χρόνια αναπνευστική η/και 
καρδιακή ανεπάρκεια.

- φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση 
ασθενών κατά τη διάρκεια της παραμονής και της εξό-
δου από τη ΜΕΘ.

- Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Καρδιοπνευμονική Αποκατά-
σταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» (MSc in 
Cardiopulmonary Rehabilitation and Rehabilitation of 
ICU Patients ).

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: 
α) σε παρακολούθηση και β) επιτυχή εξέταση μεταπτυχια-
κών καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Επίσης, δύνανται να ασχοληθούν σε ερευνητικά 
πρωτόκολλα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. 

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Σε 
περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από το εξωτε-
ρικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλη-
μένους ομιλητές από το εξωτερικό η γλώσσα μπορεί να 
είναι η αγγλική. Επιπλέον σε περίπτωση που περισσό-
τεροι 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 (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Καρδιοπνευμονική 
Αποκατάσταση και Αποκατάσταση πασχόντων ΜΕΘ» θα 
καλύπτεται από:

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

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

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε χίλια (1000) ευρώ/ εξάμηνο, κα-
θώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί οι παροχές από άλλες πηγές που αναφέρονται 
στο νόμο δεν είναι επαρκής για τη λειτουργία του ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 811/29-6-2018 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία», 

«Addictology».

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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄102),
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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. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

11. την υπ΄αρ. 223/27.5.2016(ΦΕΚ1789/Β΄/17.06.2016)
Πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Αντι-
μετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»,

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

13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών 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 προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιο-
λογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αντι-
μετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έχει ως αντικεί-
μενο την Επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου των 
Εξαρτήσεων και στοχεύει να προετοιμάσει τους άμεσα ή 
έμμεσα απασχολούμενους στον τομέα αυτόν έτσι ώστε 
να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους μέσω απόκτησης των 
αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων. Επίσης, το Πρό-
γραμμα αυτό αποσκοπεί να εισάγει γνώσεις και πρακτι-
κές στις νέες προκλήσεις που συνεχώς αναδύονται στον 
τομέα του αντικειμένου του.

Η εκπαίδευση των στελεχών ψυχικής υγείας ή και στε-

λεχών άλλων συναφών κλάδων στο τομέα των εξαρτή-
σεων, συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας εργασίας 
τους, λειτουργεί προληπτικά μέσω έγκαιρης αναγνώ-
ρισης των κινδύνων που συνδέονται με τις εξαρτήσεις 
και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο επαγγελματικής 
εξουθένωσης των εργαζομένων στο ευαίσθητο αυτό 
αντικείμενο.

Σκοπός του ΠΜΣ:
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρ-

τησιολογία» είναι, η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, 
οι προληπτικές παρεμβάσεις, η έγκαιρη αναγνώριση των 
συμπτωμάτων των εξαρτήσεων και τελικά οι πλουρα-
λιστικές μέθοδοι αντιμετώπισή τους. Το πρόγραμμα 
στοχεύει επίσης, στη εν τω βάθει γνώση και έρευνα σε 
τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των επιστημονικών 
του πεδίων.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει 
νέους επιστήμονες του χώρου των επιστημών υγείας, 
αλλά και επιστήμονες άλλων συναφών επιστημονικών 
αντικειμένων στη μεθοδολογία εφαρμογής των αρχών 
της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με στόχο την ενί-
σχυση και προστασία της ψυχικής υγείας σε ατομικό, 
οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.

Επιπλέον, λόγω της διεπιστημονικής φύσης του αντι-
κειμένου του Π.Μ.Σ., σκοπός του είναι η διεξοδική, και 
βάσει κριτηρίων διεπιστημονικότητας, διδασκαλία και 
εκπαίδευση των νέων επιστημόνων στη συναφή μεθο-
δολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής 
και εφαρμογής καινούργιας γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολο-
γία» (MSc in Αddictology).

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 φοιτητές υποχρεούνται-
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχια-
κών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγρα-
φή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα 
διεξάγονται στην ελληνική ή και 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 Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρ-
τήσεων-Εξαρτησιολογία» θα καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

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

γκαία για να καλυφθούν τα έξοδα του Π.Μ.Σ, οι αμοιβές 
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του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, οι μετα-
κινήσεις των διδασκόντων ημεδαπής ή αλλοδαπής, η 
διανομή συγγραμμάτων και λοιπές δαπάνες εξοπλισμού 
και αναλώσιμων.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 813/29-6-2018 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολο-

γία και Αλλεργιολογία / Update in diagnosis in 

Dermatology and Allergiology»

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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

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

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

7, 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,

8. 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»,

9. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102),

10. την υπ΄αριθμ. 231/27.05.2016 (ΦΕΚ 1663/Β΄/
10.06.2016) Πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με 
τίτλο «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και την 
Αλλεργιολογία»,

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίασης 3.4.2018),

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών 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 βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και 
Αλλεργιολογία/Update in diagnosis in Dermatology and 
Allergiology», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και 
Αλλεργιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει 
ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης στις σύγχρονες κλινικές και εργα-
στηριακές διαγνωστικές μεθόδους της Δερματολογίας 
και Αλλεργιολογίας

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύτατο πε-

δίο της διαγνωστικής προσπέλασης των δερματικών και 
αλλεργικών νοσημάτων με την χρήση τόσο κλινικών όσο 
και εργαστηριακών τεχνικών. Επιπρόσθετος σκοπός είναι 
οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν πλήρως στην πρακτι-
κή εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών και στην ορ-
θολογική ερμηνεία των εργαστηριακών μεθόδων ώστε 
να εφαρμόζουν ορθολογικά και έγκυρα διαγνωστικούς 
αλγόριθμους στην Δερματολογία και Αλλεργιολογία. Η 
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χρήση νέων διαγνωστικών μεθόδων που απαιτούν θε-
ωρητική κατάρτιση στις αρχές τους, εξοικείωση στην 
πρακτική εφαρμογή τους και γνώση των ειδικών παθο-
φυσιολογικών μηχανισμών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα 
μπορούν να στελεχώσουν Κλινικές και Μονάδες Δερ-
ματολογίας και Αλλεργιολογίας τόσο του Δημοσίου όσο 
και του Ιδιωτικού τομέα που εφαρμόζουν σύγχρονες 
διαγνωστικές τεχνικές, να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το 
συναφές γνωστικό αντικείμενο και να απασχοληθούν σε 
θέσεις (π.χ. της φαρμακευτικής βιομηχανίας και εφαρμο-
σμένης ιατρικής τεχνολογίας) που απαιτούν ιδιαίτερη 
εξειδίκευση και γνώση στην διαγνωστική προσπέλαση 
δερματικών ή και αλλεργικών παθήσεων και στις ειδικές 
μεθόδους που εφαρμόζονται.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολο-
γία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία» (MSc in Update 
Diagnosis of Dermatology-Veneriology and Allergiology).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔMΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). (παρ. 5, αρ.33, 
ν.4485/2017).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχό-
ληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα 
μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική γλώσσα 
και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. (παρ.1, 
αρ.33, ν.4485/2017).

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Διαγνω-
στική στη Δερματολογία και Αλλεργιολογία» θα καλύ-
πτεται από:

- δωρεές, και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημό-
σιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1000 ευρώ ανά 
εξάμηνο.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί λόγω της πρακτικής και κλινικής άσκησης στο 
τρίτο εξάμηνο του ΠΜΣ χρειάζονται εργαστηριακά ανα-
λώσιμα, καθώς και για την εκπόνηση της διπλωματικής 
τους εργασίας καθώς οι άλλες κατηγορίες δεν καλύπτουν 
εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 

2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 814/29-6-2018 (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία/

Molecular and Applied Physiology»

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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

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

6. τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 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 παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 
4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις»,

10. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
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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,

11. την υπ’ αριθμ. 78/22-09-2015 (ΦΕΚ 1415/Β΄/08-
07-2015) πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της 
υπουργικής απόφασης 93944/Β709-12-2008 (ΦΕΚ 2561/
Β΄/18-12-2008)/ αναμόρφωσης του Προγράμματος όπως 
αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 235/27-05-2016 
(ΦΕΚ 1686/13-06-2016) πράξη Πρύτανη,

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών 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 προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία/Molecular 
and Applied Physiology» με ειδικεύσεις, α) Βασική έρευ-
να (Basic Research), β) Φυσική Αποκατάσταση - Χειρο-
θεραπεία (Physical Rehabilitation - Manual Therapy) και 
γ) Θεραπευτική - Ιαματική Άσκηση (Therapeutic - 
Aquatic Exercise), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», με 
ειδικεύσεις, α) Βασική έρευνα, β) Φυσική Αποκατάσταση 
- Χειροθεραπεία, και γ) Θεραπευτική - Ιαματική Άσκηση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική διδασκα-
λία, η προαγωγή της γνώσης, η απόκτηση δεξιοτήτων 
(κλινικών και εργαστηριακών), η εκπαίδευση και η έρευ-
να στη «Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» με 
ειδική στόχευση στα θέματα της: α) Βασικής Έρευνας 
(Basic Research), β) Φυσικής Αποκατάστασης - Χειρο-
θεραπείας (Physical Rehabilitation - Manual Therapy) 
και γ) Θεραπευτικής - Ιαματικής Άσκησης (Therapeutic - 
Aquatic Exercise).

Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει 
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για σπουδές σε επίπεδο Δι-
δακτορικού (Ph.D), όπως επίσης να καλλιεργήσει τις 
κλινικές και εργαστηριακές δεξιότητες των νέων επι-
στημόνων πάνω στις νεωτέρες τεχνικές και κλινικές 
μεθοδολογίες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της 

«Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» και των 
ειδικεύσεων του ΠΜΣ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Μοριακή και Εφαρ-
μοσμένη Φυσιολογία» (MSc in «Molecular and Applied 
Physiology»). Τα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στην Ελ-
ληνική γλώσσα και σε περίπτωση προσκεκλημένου ομι-
λητή από το εξωτερικό και στην Αγγλική γλώσσα. Το ΠΜΣ 
έχει (3) ειδικεύσεις: α) Βασικής Έρευνας (Basic Research), 
β) Φυσική Αποκατάσταση - Χειροθεραπεία (Physical 
Rehabilitation - Manual Therapy) και γ) Θεραπευτική - 
Ιαματική Άσκηση (Therapeutic - Aquatic Exercise).

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΜΣ «Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσι-
ολογίας»: Α): Βασική Έρευνα (Basic Research), B): Φυσική 
Αποκατάσταση - Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation 
- Manual Therapy) και Γ): Θεραπευτική - Ιαματική Άσκηση 
(Therapeutic - Aquatic Exercise),

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
α) Να στελεχώσουν ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και 

ερευνητικά εργαστήρια που ασχολούνται με τις Βιοϊα-
τρικές και Κλινικές Επιστήμες, ιδιαίτερα στις αντίστοιχες 
εργαστηριακές ή κλινικές ειδικεύσεις.

β) Να διδάσκουν με διδακτική επάρκεια σε προπτυχι-
ακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στο πεδίο της «Φυσιολογίας 
του Ανθρώπου» και των αντίστοιχων εργαστηριακών η 
κλινικών ειδικεύσεων.

γ) Να αποκτήσουν διεπιστημονικές γνώσεις και ερ-
γαστηριακές δεξιότητες στον πεδίο των επιστημών της 
Φυσιολογίας του Ανθρώπου που θα τους προετοιμάσουν 
για σπουδές επιπέδου διδακτορικού (Ph.D) και ιδιαίτερα 
στις εργαστηριακές και κλινικές ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

δ) Να συνδέσουν ολιστικά τις θεωρητικές γνώσεις και 
τις πρακτικές δεξιότητες (κλινικές και εργαστηριακές) 
των αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ώστε να δύνανται να γίνουν 
ικανά στελέχη σε κλινικές και ερευνητικές μονάδες στις 
Επιστήμες Υγείας και ιδιαίτερα στις εργαστηριακές και 
κλινικές ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Σπουδών στην «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσι-
ολογία» (MSc in «Molecular and Applied Physiology») σε 
δυο γλώσσες, στην Ελληνική και στην Αγγλική. Το ΠΜΣ 
έχει (3) ειδικεύσεις: α) Βασικής Έρευνας (Basic Research), 
β) Φυσική Αποκατάσταση - Χειροθεραπεία (Physical 
Rehabilitation - Manual Therapy) και γ) Θεραπευτική - 
Ιαματική Άσκηση (Therapeutic - Aquatic Exercise).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχει ελάχιστη 
διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαμήνων (2 έτη). Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του με-
ταπτυχιακού φοιτητή προς την Συντονιστική Επιτροπή 
του Μεταπτυχιακού, δύναται να παραταθεί άλλα δυο (2) 
εξάμηνα. Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσι-
ολογία» και των αντίστοιχων τριών (3) ειδικεύσεων του. 
Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και την απονομή του ΜΔΣ 
απαιτούνται συνολικά η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα των Α, Β και Γ 
εξαμήνων και 30 πιστωτικών μονάδων από την εκπόνη-
ση της διπλωματικής εργασίας, σύνολο 120 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS). Κατά την διάρκεια των σπουδών οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση 
και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, διδακτική και ερευ-
νητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου 
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
για την απονομή του τίτλου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) καθώς και η εκπόνηση της Διπλωματι-
κής Εργασίας (παρ. 5, αρ.33, ν.4485/2017).

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από
α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

ζ) τέλη φοίτησης
η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται 

εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, 
μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των 1.000€/εξάμηνο. Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδά-
κτρων κρίνεται αναγκαία διότι δεν έχουν εξασφαλισθεί 
δωρεές και επιχορηγήσεις που θα μπορούσαν να καλύ-
ψουν τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, καθώς 
και ότι η εκπαίδευση των φοιτητών στην Μοριακή και 
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία προϋποθέτει χρήση αναλω-
σίμων υψηλού κόστους.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

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