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Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ
50590/B7 (ΦΕΚ 1518/Β΄/17−8−2007) που αφορά στο
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Αριθμ. πράξης 83
(1)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ
96388/Β7/18−12−2008 (ΦΕΚ 2561 Β΄) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νε−
οπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: σύγχρονη κλι−
νικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα»
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών – Αναμόρφωση του προ−
γράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
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χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, με−
τονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Την υπ’ αριθμ. 96388/Β7/18−12−2008 (ΦΕΚ 2561 Β΄).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών του Τμήματος που
συμμετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 28−5−2014)
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ. 1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
96388/Β7/18−12−2008 (ΦΕΚ 2561 Β΄) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: σύγ−
χρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευ−
να» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεοπλασμα−
τική Νόσος στον Άνθρωπο: σύγχρονη κλινικοπαθολο−
γοανατομική προσέγγιση και έρευνα» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
1) Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυ−

χιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της
έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ει−
δικότερα,σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει τους
νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του αν−
θρώπου εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για
την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.
2) Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α) Να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύ−
πλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων
που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων
του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν απο−
κτήσει ικανή εξοικείωση με τις τεχνικές διαγνώσεως
έρευνας και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετωπίσεως
του καρκίνου.
β) Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου.
γ) Να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.
3) Το ΠΜΣ οδηγεί:
α) Στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο:
Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα».
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρω−
πο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα» − «MSc
in Human Neoplastic Disease: Diagnosis, current therapy
and research» σε δύο γλώσσες στην Ελληνική και στην
Αγγλική.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων οι:
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής καθώς και άλλων
τμημάτων των Α.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου
(Τμήματα Βιολογικό, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρ−
μακευτικής, Χημικό). Εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον, τα
μαθήματα του ΠΜΣ θα μπορούν να παρακολουθήσουν
και επιστήμονες όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι της ημεδαπής
ή και ισότιμων τμημάτων της αλλοδαπής
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι (Ιατρικών Εργαστηρίων,
Νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας & Ακτι−
νολογίας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Επισκεπτών και
Επισκεπτριών Υγείας, Σχολή τεχνολογίας τροφίμων και
διατροφής). Εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον, τα μαθή−
ματα του ΠΜΣ θα μπορούν να παρακολουθήσουν και
επιστήμονες όλων των Τμημάτων Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή
και ισότιμων τμημάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Για τη λήψη του Π.Μ.Σ απαιτείται συνολικά η συγκέ−
ντρωση 120 Π.Μ (ECTS) από όλα τα εξάμηνα συμπε−
ριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας. Τα
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προσφερόμενα μαθήματα και όλες οι άλλες δραστηρι−
ότητες θα υλοποιούνται στην Ελληνική ή την Αγγλική
γλώσσα και είναι τα ακόλουθα:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Π.Μ

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α1. Παθολογοανατομική ορολογία
Α2. Βιολογία της νεοπλασματικής
ανάπτυξης
Α3. Επιδημιολογία του καρκίνου
Α4. Μοριακή βάση του καρκίνου
Α5. Μοριακή βάση πολυσταδιακής
καρκινογένεσης
Α6. Παράγοντες καρκινογένεσης και οι
κυτταρικές αλληλεπιδράσεις
Α7. Άμυνα του ξενιστή οργανισμού
εναντίον των όγκων – Ανοσολογία των
νεοπλασιών
Α8. Παθολογοανατομικές παράμετροι
– Κλινικές εκδηλώσεις των όγκων
Α9. 1 Μάθημα επιλογής
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Β1. Νεοπλασίες λεμφικού ιστού
Β2. Κεφαλή – Τράχηλος
Β3. Αναπνευστικό Σύστημα
Β4. Γαστρεντερικό Σύστημα
Β5. Ενδοκρινείς Αδένες
Β6. Οστά – Μαλακά μόρια
Β7. Νευρικό Σύστημα – Αισθητήρια
όργανα
Β8. 1 Μάθημα επιλογής
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Γ1. Ήπαρ − Xοληφόρα
Γ2. Πάγκρεας
Γ3. Νεφρός
Γ4. Κατώτερο ουροποιητικό και
γεννητικό άρρενος
Γ5. Γεννητικό θήλεος
Γ6. Μαστός
Γ7. Δέρμα
Γ8. 2 Μαθήματα Επιλογής
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Σύνολο
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*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007)
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40)
άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής ή άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστρι−
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ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό−
ντων που διαθέτουν τα από το νόμο προβλεπόμενα
προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η Ιατρική Σχολή διαθέτει την κτιριακή υποδομή, τις
βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ
θα καλυφθούν όπου χρειάζεται με προμήθεια πρόσθε−
του εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που
η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η
ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο:
σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και
έρευνα» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 280.800 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα γραφείου και
άλλες προμήθειες
Δαπάνες για αναλώσιμα εργαστηρίου
και άλλες προμήθειες
Α) Μοριακά εκπαιδευτικά αναλώσιμα
είδη (40.000€)
Β) Συμβατικά παθολογοανατομικά
αναλώσιμα (40.000€)
Δαπάνες για μη αναλώσιμα
(μηχανήματα)
Δαπάνες για υποτροφίες
Δαπάνες μετακινήσεως
Δημοσιεύσεις προκηρύξεων
μεταπτυχιακού
Γενικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ, Ευρώ
150.000€
8.000€
80.000 €

10.000 €
3.000€
9.000€
3.000€
17.800€
280.800€

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Νεοπλασματική
Νόσος στον Άνθρωπο: σύγχρονη κλινικοπαθολογο−
ανατομική προσέγγιση και έρευνα θα καλύπτεται:
α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) χορηγίες−δωρεές.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 84
(2)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ
32870/Β7 (ΦΕΚ 1908/B΄/07−09−2009) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προ−
αγωγή Ψυχικής Υγείας − Πρόληψη Ψυχιατρικών Δια−
ταραχών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Αναμόρφωση
του προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 32870/Β7 (ΦΕΚ
1908/B΄/07−09−2009).
8. To απόσπασμα πρακτικών του Τμήματος που συμ−
μετέχει στο ΠΜΣ:
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 3−6−2014).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ. 1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
32870/Β7 (ΦΕΚ 1908/B΄/07−09−2009) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας − Πρόληψη Ψυχι−
ατρικών Διαταραχών» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προαγωγή
Ψυχικής Υγείας − Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας
– Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών» είναι η παροχή
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επι−
στημονικά πεδία της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας
και της Πρόληψης των Ψυχιατρικών Διαταραχών, και η
προαγωγή της έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο
πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεγιστοποίηση του όφελους
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω της απόκτη−
σης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την
Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και την Πρόληψη των
Ψυχιατρικών Διαταραχών και η αξιοποίησή τους στη
σύγχρονη αγορά εργασίας, αλλά και η μεγιστοποίηση
της κοινωνικής προσφοράς τους μέσω της εφαρμογής
των εξειδικευμένων γνώσεών τους στο επαγγελματικό
και κοινωνικό τους περιβάλλον.
Τέλος, βασικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη
εκπαίδευση των φοιτητών στις μεθοδολογικές ιδιαιτε−
ρότητες της επιστημονικής έρευνας στα επιστημονι−
κά πεδία της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της
Πρόληψης των Ψυχιατρικών Διαταραχών, και κυρίως η
συμμετοχή και η συμβολή τους στην εξέλιξη της υπάρ−
χουσας και στην παραγωγή νέας επιστημονικής έρευνας
στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν:
• Να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδι−
ωτικού τομέα στις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες
υψηλού επιπέδου γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων
που άπτονται του πεδίου της Προαγωγής Ψυχικής Υγεί−
ας και της Πρόληψης των Ψυχιατρικών Διαταραχών.
• Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν εξειδικευ−
μένη έρευνα στα επιστημονικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
προετοιμαζόμενοι για έρευνα διδακτορικού επιπέδου.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας − Πρόληψη Ψυ−
χιατρικών Διαταραχών» (MSc in Mental Health Promotion
– Prevention of Psychiatric Disorders).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ−
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και της
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων,
αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα
με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/08).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ θα διδάσκονται στην Ελληνική
γλώσσα ή και στην Αγγλική και σε άλλες γλώσσες και
μπορούν να παρέχονται και μαθήματα με μέσα ασύγ−
χρονης εκπαίδευσης ή άλλα μέσα εξ’ αποστάσεως εκ−
παίδευσης (π.χ. τηλεδιάσκεψη).
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Βασικά Στοιχεία Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης
Ψυχιατρικών Διαταραχών
Προαγωγή Ψυχικής Υγείας
− Πρόληψη Ψυχιατρικών
Διαταραχών: Μέθοδοι
επιστημονικής έρευνας
Κύριες Ψυχιατρικές Διαταραχές:
Κλινική εικόνα / Έγκαιρη
αναγνώριση
Σύνολο ECTS
Ειδικοί Πληθυσμοί: Ψυχιατρικές
εκδηλώσεις/ Αναγνώριση
Ψυχοπαθολογίας
Θεραπείες/ Ψυχοθεραπείες/
Ψυχιατρικές Παρεμβάσεις
Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναφών με
την ψυχική υγεία
Σύνολο ECTS
Aρχές συγγραφής επιστημονικής
εργασίας

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ
8

Α

12

Α

10

Α

30
8

Β

10

Β

12

Β

30
4

Γ

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία
Σύνολο ECTS
Σύνολο ECTS

26

Γ

30
90

*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40)
άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρι−
κής Σχολής και άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστη−
μίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων που διαθέτουν τα
από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή
υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό
για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανά−
γκες του Π.Μ.Σ θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθε−
του εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που
η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η
ενοικίαση και η διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας − Πρόληψη Ψυ−
χιατρικών Διαταραχών» θα λειτουργήσει μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των δι−
ατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 108.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις επιστημονικού,
διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού
Δαπάνες για εκπαιδευτικό υλικό
Δαπάνες για προμήθεια και συντήρηση
λογισμικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες

ΠΟΣΟ, Ευρώ
59.000
7.500
3.000
2.000
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ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνες για δημοσιότητα −
δημοσιεύσεις εργασιών ΠΜΣ (ημερίδες,
συνέδρια, επιστημονική επεξεργασία
υλικού, έντυπη δημοσίευση, ηλεκτρονική
ανάρτηση υλικού, κλπ.)
Δαπάνες μετακινήσεων
Δαπάνες για υποτροφίες
Γενικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ, Ευρώ

21.000

4.000
3.000
8.500
108.000

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχι−
κής Υγείας − Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών θα
καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά
προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά
προγράμματα, δ) χορηγίες−δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 70
(3)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ
25341/Β7/01.08.2006 (ΦΕΚ 1036 Β΄) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μο−
νάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευ−
τική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με
το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας – Αναμόρ−
φωση του προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−

ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 25341/Β7/
01.08.2006 (ΦΕΚ 1036 Β΄).
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (συνεδ.
28−5−2014).
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών του Τμήματος που
συμμετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 28−5−2014).
• Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος «Νοσηλευτικής» του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συνεδρίαση 29−5−2014).
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Τμημάτων που
συμμετέχουν στο ΠΜΣ:
• της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
1−11−2014).
• της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι Αθηνών
(συνεδ. 19−6−2014).
11. α. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει
ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ια−
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ. 1892/29.8.2014.
β. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει
ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των
Τμημάτων Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών:− Αρ. πρωτ.
1304/19.9.2011.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
25341/Β7/01.08.2006 (ΦΕΚ 1036 Β΄) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγου−
σα Νοσηλευτική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία
με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.» ως ακο−
λούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική»»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
α) Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών
σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική»
είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτη−
τές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό
υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα
δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι
οι ΜΕΘ και η επείγουσα θεραπεία και νοσηλευτική.
β) Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντα−
τικής Ιατρικής και Θεραπείας και ιδιαίτερα εκείνων που
αφορούν τη Νοσηλευτική.
• Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση
και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό−
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα.
• Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκ−
παιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους
χώρους εργασίας.
• Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και ΤΕΠ από ειδικευ−
μένους Νοσηλευτές.
• Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσι−
ών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
• Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και
Θεομηνίες.
• Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα
την μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια
την μείωση του κόστους νοσηλείας.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο−
ρικού επιπέδου.
• Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να στελεχώσουν Τμήματα επειγόντων περιστατικών.
• Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπη−
ρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
• Να παρέχουν, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέ−
δου υπηρεσίες σε επείγουσες καταστάσεις, Μαζικές
καταστροφές και Θεομηνίες.
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

ναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή αντίστοι−
χων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
Ν. 3685/2008)
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του N. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτη−
ση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα μαθήματα του ΠΜΣ
είναι εξαμηνιαία. Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες
διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και
κλινική άσκηση). Τα προσφερόμενα μαθήματα θα υλο−
ποιούνται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα και είναι:
1. Μαθήματα Βασικής υποδομής (ΜΒΥ)
2. Μαθήματα Ειδικής υποδομής (ΜΕΥ)
3. Μαθήματα Επιστημονικού Πεδίου − Ειδίκευσης (ΜΕ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κωδικός
Μαθήματος
ΜΒΥ1
ΜΒΥ2
ΜΕΥ1
ΜΒΥ3
ΜΒΥ4

ΜΕ1
ΜΕ2

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα
Νοσηλευτική» (MSc in Units of Intensive Treatment &
Emergency Nursing).

ΜΕΥ2

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

ΜΕΥ3

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων, οι:
• Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
• Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Μαιευτικής,
Κοινοτικής Υγείας (πρώην Επισκεπτών υγείας) και συ−

15385

ΜΕ3

ΜΕ4

ΜΕ5

ΜΑΘΗΜΑ
Εξάμηνο Α΄
Μεθοδολογία Έρευνας
Βιοστατιστική
Πληροφορική της Υγείας
Παθολογία
Σημειολογία παθολογικού και
χειρουργικού ασθενή
Σύνολο ECTS
Εξάμηνο Β΄
Επείγουσα Θεραπεία
Επείγουσα Νοσηλευτική
Μαζικές απώλειες υγείας −
Διαχείριση Κρίσεων
Αναισθησιολογία
Επιλογής Υποχρεωτικά
Συγγραφή επιστημονικής
εργασίας
Θεωρητικές βάσεις της
Νοσηλευτικής Επιστήμης
(εφαρμογές στη φροντίδα
υγείας)
Σύνολο ECTS
Εξάμηνο Γ΄
Εντατική Θεραπεία

ECTS

8
6
4
6
6
30
9
9
5
4

3

3
30
9

15386
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Κωδικός
ΜΑΘΗΜΑ
Μαθήματος
ΜΕ6
Εντατική Νοσηλευτική
ΜΕΥ4
Λοιμώξεις
ΜΕΥ5
Κλινική Φαρμακολογία
Επιλογής Υποχρεωτικά
Νέες Τεχνολογίες στην
ΜΕ7
Επείγουσα Νοσηλευτική και
Θεραπεία
ΜΕΥ5
Ψυχολογία Υγείας
Σύνολο ECTS
Εξάμηνο Δ΄
Διπλωματική Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS

ECTS
9
4
5

3
3
30
30
120

Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα πέντε
(35) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ από την Ια−
τρική Σχολή του ΕΚΠΑ και μέλη Ε.Π. τμημάτων Νοση−
λευτικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και
διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες άλλων πανεπιστημίων
και ερευνητικών κέντρων που διαθέτουν τα από το νόμο
προβλεπόμενα προσόντα που διαθέτουν σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
H Ιατρική σχολή και το ΤΕΙ Αθήνας διαθέτουν την
κτιριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα
εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευ−
μένες ανάγκες πρόκειται να καλυφθούν με κατά περί−
πτωση προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση
κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό βιβλιοθηκών.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγου−
σα Νοσηλευτική» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη−
μαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 34.125 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

α.α

Κατηγορία Δαπάνης

1. Λειτουργικά Έξοδα ΠΜΣ
1.1 Δαπάνες Εκπαίδευσης
Γραμματειακή – Διοικητική
Υποστήριξη/διδακτικού
προσωπικού
1.2 Δαπάνες αναλώσιμων και
άλλες προμήθειες
1.3 Προμήθεια Η/Υ, συντήρηση
εξοπλισμού/λογισμικού
1.4. Δαπάνες για υποτροφίες
1.5 Γενικές δαπάνες

Ευρώ Ποσοστό
34.125

65%

18.000

5.125
6.000
3.000
2.000

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική θα καλύπτεται
α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) χορηγίες − δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 71
(4)
Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 33124/
Β7 (ΦΕΚ 2201/Β΄/2−10−2009) που αφορά στο Διατμη−
ματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτ−
λο «Oργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και
Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»
της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτι−
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Αναμόρφωση του
προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 33124/Β7 (ΦΕΚ
2201/Β΄/2−10−2009).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της ΓΣΕΣ της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδ. 3−6−2014).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της ΕΔΕ του ΠΜΣ (συνεδ.
13−10−2014).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
11. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη−
μάτων:
− Αρ. πρωτ. 1892/29.8.2014 αξιολόγηση Τμήματος Ια−
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
− Αρ. πρωτ. 1094/25.7.2011 αξιολόγηση Τμήματος Νο−
σηλευτικής του ΕΚΠΑ.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της
Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση ΕΔΕ 13/10/2014), αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
33124/Β7 (ΦΕΚ 2201/Β΄/2−10−2009) που αφορά στη λει−
τουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών με τίτλο «Oργάνωση και Διαχείριση
Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως
Πασχόντων» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα 1. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη−
νών, 2. Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015
αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών με τίτλο «Oργάνωση και Διαχείριση
Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως
Πασχόντων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και του Ν. 3685/08.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) «Oργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής
και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»
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είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκ−
παίδευσης ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντι−
κείμενο Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και
Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδι−
κεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο
πεδίο της Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ:
• Διαθέτουν εξελιγμένες γνώσεις και επάρκεια δεξι−
οτήτων για την οργάνωση και στελέχωση αυτόνομων
δομών παροχής ανακουφιστικής και υποστηρικτικής
φροντίδας χρονίως πασχόντων.
• Μέσα από εξειδικευμένες δεξιότητες εκτιμούν την
ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, να αναζητούν
τρόπους βελτίωσής της και να είναι σε θέση να δια−
σφαλίζουν την εφαρμογή της.
• Αναπτύσσουν διερευνητικές δεξιότητες και χρησιμο−
ποιούν αναλυτική και συνθετική σκέψη που διέπουν την
ολιστική ανακουφιστική φροντίδα με την υποστήριξη
της τεχνολογίας η οποία παρουσιάζει σήμερα ραγδαία
εξέλιξη και δεν εξαντλείται στα πλαίσια ενός βασικού
προγράμματος, αλλά απαιτεί υψηλού επιπέδου εξειδι−
κευμένες γνώσεις και δεξιότητες.
• Οργανώνουν εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες
ανακουφιστικής υποστηρικτικής φροντίδας, στελεχών
διαφορετικών ειδικοτήτων, που αποτελεί πρώτιστη
ανάγκη κοινού στόχου μεταξύ των δεξιοτήτων στον
τομέα αυτό.
• Αξιολογούν τις αντιδράσεις του πάσχοντος ατόμου
που περικλείουν οργανικά συμπτώματα, λειτουργικούς
περιορισμούς, ψυχοκοινωνικές διαταραχές και ανάγκες
πληροφόρησης και εκπαίδευσης.
• Αναλαμβάνουν υπεύθυνα το σχεδιασμό, εφαρμογή
και εκτίμηση λειτουργικού προγράμματος φροντίδας και
αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου
• Λειτουργούν ως συντονιστές των προγραμμάτων
Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας και συνερ−
γάζονται αρμονικά με όλα τα μέλη της πολυδύναμης
θεραπευτικής ομάδας υγείας.
• Συνηγορούν για τον πάσχοντα, προσφέροντας την
κατάλληλη για εκείνον και την οικογένεια του πληρο−
φόρηση και εκπαίδευση ώστε να επιτυγχάνεται η κα−
λύτερη δυνατή προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες και προάγεται η αυτοφροντίδα, η ανεξαρτησία
και η αυτονομία.
• Διαχειρίζονται με επιτυχία την ψυχική ένταση και
τον επαγγελματικό θρήνο που δημιουργούνται στο
χώρο της εργασίας τους.
• Καλλιεργούν ηθική κριτική σκέψη για την αντιμετώ−
πιση των ηθικών προκλήσεων που εμφανίζονται στην
κλινική πράξη.
• Καλλιεργούν προσωπική δέσμευση για τη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας και της μείωσης του κόστους
της παρεχόμενης ανακουφιστικής φροντίδας μέσω
της αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, της
ανάπτυξης προτύπων, της ενεργούς συμμετοχής σε
δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, της καλ−
λιέργειας, της έρευνας και της δια βίου συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης.
• Έχουν εκπαίδευση εφάμιλλη αυτών των αντιστοίχων
Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στη «Oργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής
και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»
(ΜSc in Organization and Management of Palliative and
supportive care for chronically patients).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Δ−ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ,
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι
Τμημάτων Επιστημών Υγείας και Ανθρωπιστικών Επι−
στημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής
Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπευτών
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορί−
ζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120
(80 ECTS από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα, 10 ECTS από
τα επιλεγόμενα μαθήματα (από τα 7 προσφερόμενα
μαθήματα επιλέγουν τα 2), 15 ECTS από τις Κλινικές
Εφαρμογές , και 15 ECTS από την εκπόνηση Διπλωμα−
τικής Εργασίας).
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ−
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΚΛΙΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ
6

Α

6
6

Α
Α

7

Α

5

Α

30
7

Β

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ− ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΗΘΙΚΑ
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ− ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΗ ΚΑΚΟΗΘΗ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΡΟΝΙΩΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ− ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
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6

Β
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Β
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Γ

6

Γ

7
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7

Γ

5

Γ

30
15

Δ

15

Δ

30

5
5

5
5
5

5
5
120

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι
(20) άτομα κατ’ έτος.
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Στο ΔΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν τα μέλη
ΔΕΠ των συνεργαζομένων και άλλων τμημάτων του Πα−
νεπιστημίου Αθηνών και άλλων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
και τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Δ−ΠΜΣ τα συμμετέ−
χοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, τις
βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού,
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ «Oργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής
και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων» θα
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
Δ−ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται
στο ποσό των 22.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού
προσωπικού, διδακτικού και τεχνικού
προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες
Δαπάνες για υποτροφίες
Γενικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
18.192
1.500
1.308
1.000
22.000

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Oργάνωση και Δια−
χείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας
Χρονίως Πασχόντων» θα καλύπτεται α) από δίδακτρα
φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική
επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες,
δωρεές κλπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 72
(5)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
32887/Β7 (ΦΕΚ 1914/Β΄/08−09−2009) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δια−
συνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωμα−
τικής και Ψυχικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών–
Αναμόρφωση του προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 32887/Β7 (ΦΕΚ
1914/Β΄/08−09−2009).
8. Τo απόσπασμα πρακτικών του Τμήματος που συμ−
μετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 3−6−2014).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ. 1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
32887/Β7 (ΦΕΚ 1914/Β΄/08−09−2009) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φρο−
ντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διασυνδετική
Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυ−
χικής Υγείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Επισκεπτών
Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοι−
πών επιστημών υγείας (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο
4 του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιω−
μένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» είναι η
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης,
η εκπαίδευση και η έρευνα στο ευρύ γνωστικό αντι−
κείμενο της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της
οποίας αφορά κυρίως την λειτουργία των Ψυχιατρικών
Μονάδων των Γενικών Νοσοκομείων.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδι−
κεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο
πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φροντίδας της σω−
ματικής και ψυχικής υγείας, τόσο ψυχιάτρους όσο και
ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως και επαγγελματίες
κλάδων συναφών προς την ψυχιατρική και τις άλλες
ιατρικές ειδικότητες, που θα συμμετέχουν σε αυτό.
Θα πρέπει να συνδυάσουν υψηλού επιπέδου ακαδημα−
ϊκές και ερευνητικές ικανότητες με αξιόλογη πρακτική
εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματός τους, έχοντας
σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νο−
σοκομείων, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί−
ας, Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικίλους
κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς / φορείς και
δομές που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την
φροντίδα σωματικής και ψυχικής υγείας.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντι−
κειμένου.
• Να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο γνωστικό αντι−
κείμενο.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιω−
μένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» (ΜSc in
«Liaison Psychiatry»).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής και αναγνω−

ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α. Γενικές αρχές Διασυνδετικής
Ψυχιατρικής
Β. Οργανικό υπόστρωμα της
συμπεριφοράς
Γ. Συνήθη κλινικά προβλήματα
ΣΥΝΟΛΟ ECTS (θεωρία και
πρακτική άσκηση)
Δ. Διασύνδεση της Ψυχιατρικής
με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες
ΣΥΝΟΛΟ ECTS (θεωρία και
πρακτική άσκηση)
Ε. Ειδικές κατηγορίες ασθενών
ΣΤ. Ψυχιατρικές παρεμβάσεις
Ζ. Η έρευνα στη Διασυνδετική
Ψυχιατρική
ΣΥΝΟΛΟ ECTS (θεωρία και
πρακτική άσκηση)
Η. Αρχές Βιο−ιατρικής Στατιστικής
Μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία
ΣΥΝΟΛΟ ECTS (θεωρία και
πρακτική άσκηση)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ
6

Α

8

Α

16

Α

30
30

Β

30
12
10

Γ
Γ

8

Γ

30
2

Δ

28

Δ

30
120

*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30)
άτομα κατ’ έτος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστη−
μίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή
υποδομή (Αίθουσες στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»), τις
βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού,
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή
δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απα−
ραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φρο−
ντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύ−
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 37.800 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα
Δαπάνες για εξοπλισμό
Δαπάνες για υποτροφίες
Δαπάνες μετακινήσεως
Γενικές δαπάνες (δημοσιότητα)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ, Ευρώ
21.000,00 €
3.000,00 €
7.260,00 €
2.770,00 €
2.770,00 €
1.000,00 €
37.800,00€

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυ−
χιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχι−
κής Υγείας θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση
ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες−δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
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μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 85
(6)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ
30084/Β7/30−07−2007 (ΦΕΚ 1518 B΄) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ερ−
γαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία»
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το
Τμήμα «Νοσηλευτικής» του Τ.Ε.Ι. Αθήνας – Αναμόρ−
φωση του προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 30084/Β7/
30−07−2007 (ΦΕΚ 1518 B΄).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Τμημάτων που
συμμετέχουν στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 28−5−2014).
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
«Νοσηλευτικής» του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (συν 29−5−2014).
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών:
• της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
1−11−2014).
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• Της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι Αθηνών
(συνεδ. 19−6−2014).
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (συνεδ. 28−
5−2014).
11. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει
ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη−
μάτων:
− της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ.1892/29.8.2014.
− του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών:− Αρ.
πρωτ. 1304/19.9.2011.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
30084/Β7/30−07−2007 (ΦΕΚ 1518 B΄) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρ−
διολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το
Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εργαστη−
ριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολο−
γία» (MSc in «Laboratory and Clinical Nursing Cardiology»)
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
• Kάτωθι απόφοιτοι Α.Ε.Ι.:
Πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Τμημάτων Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, Τμημάτων Ιατρικής και
Νοσηλευτικής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
• Κάτωθι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.:
Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας
Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτική
Υγεία, των Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του
Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός να εκπαιδεύσει και
να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και ανα−
πτυσσόμενο πεδίο της Νοσηλευτικής Καρδιολογίας
τόσο σε κλινικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο και
αφετέρου να προάγει τη γνώση και την έρευνα στην
περιοχή της Νοσηλευτικής Καρδιολογίας. Στόχος του
Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο ευρύ
και αναπτυσσόμενο πεδίο της Νοσηλευτικής Καρδιολο−
γίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν τη δυνατότητα
να στελεχώσουν:
• Καρδιολογικά αιμοδυναμικά Τμήματα Κλινικών στο
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
• στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα
• στην Εκπαίδευση
• και να απασχοληθούν σε Επιτελικές Διοικητικές
θέσεις που σχεδιάζουν προγράμματα σχετικές με το
γνωστικό αντικείμενο και την σύγχρονη Δημοπαθολογία.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Εργαστηριακή και Κλινική
Νοσηλευτική Καρδιολογία» είναι οι κάτωθι άξονες μα−
θημάτων:
1) Θεμέλια (θεμελιώδη μαθήματα Καρδιολογίας)
2) Διαγνωστική Καρδιολογία − Εργαστηριακή διερεύ−
νηση καρδιακών παθήσεων
3) Νοσηλευτική Θεραπευτική Καρδιολογία
4) Βασική και εφαρμοσμένη Έρευνα
5) Διπλωματική εργασία

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του με−
ταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτη−
ση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Οι σπουδές γίνονται
στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα.
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ηλεκτρική και μηχανική
δραστηριότητα της καρδιάς
(Άξονας: θεμέλια)
Κλινική εξέταση – Ακρόαση
(Άξονας: θεμέλια)
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
(Άξονας: Διαγνωστική
Καρδιολογία − Εργαστηριακή
διερεύνηση καρδιακών
παθήσεων)
Συνεχής καταγραφή
ηλεκτροκαρδιογραφήματος
(Holter ρυθμού) (Άξονας:
Διαγνωστική Καρδιολογία −
Εργαστηριακή διερεύνηση
καρδιακών παθήσεων)

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

2

Α

2
5

Α
A

2

A
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

Δοκιμασία κόπωσης (Άξονας:
Διαγνωστική Καρδιολογία −
Εργαστηριακή διερεύνηση
καρδιακών παθήσεων)
Ακτινογραφία θώρακα,
τομογραφία μαγνητικού
συντονισμού (Άξονας:
Διαγνωστική Καρδιολογία −
Εργαστηριακή διερεύνηση
καρδιακών παθήσεων)
Ηχωκαρδιογραφία (Άξονας:
Διαγνωστική Καρδιολογία −
Εργαστηριακή διερεύνηση
καρδιακών παθήσεων)
Πυρηνική Καρδιολογία (Άξονας:
Διαγνωστική Καρδιολογία −
Εργαστηριακή διερεύνηση
καρδιακών παθήσεων)
Αρρυθμίες Ι (Άξονας:
Νοσηλευτική Θεραπευτική
Καρδιολογία)
Στεφανιαία νόσος Ι: Στηθάγχη
− Χρόνια στεφανιαία νόσος −
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
− Ασταθής στηθάγχη − Οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου
(Άξονας: Νοσηλευτική
Θεραπευτική Καρδιολογία)
Κλινική Επιδημιολογία Ι: Γενική
και Ειδική Επιδημιολογία
Καρδιακών Νοσημάτων (Άξονας:
Βασική Έρευνα)
Α΄ Εξάμηνο
Αρρυθμίες ΙΙ (Άξονας:
Νοσηλευτική Θεραπευτική
Καρδιολογία)
Καρδιακή ανεπάρκεια (Άξονας:
Νοσηλευτική Θεραπευτική
Καρδιολογία)
Στεφανιαία νόσος ΙΙ: Στηθάγχη
− Χρόνια στεφανιαία νόσος −
Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
− Ασταθής στηθάγχη − Οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου
(Άξονας: Νοσηλευτική
Θεραπευτική Καρδιολογία)
Βαλβιδοπάθειες (Άξονας:
Νοσηλευτική Θεραπευτική
Καρδιολογία)
Μυοκαρδιοπάθειες (Άξονας:
Νοσηλευτική Θεραπευτική
Καρδιολογία)
Αρτηριακή υπέρταση (Άξονας:
Νοσηλευτική Θεραπευτική
Καρδιολογία)
Επείγουσα Καρδιολογία
(Άξονας: Νοσηλευτική
Θεραπευτική Καρδιολογία)

2

A

Μεθοδολογία Έρευνας Ι
(Άξονας: Βασική Έρευνα)
Κλινική Επιδημιολογία ΙΙ: Γενική
και Ειδική Επιδημιολογία
Καρδιακών Νοσημάτων (Άξονας:
Βασική Έρευνα)
Πληροφορική Υγείας – Η/Υ
(Άξονας: Βασική Έρευνα)
Αντιμετώπιση διοικητικών
καθηκόντων (Άξονας: Βασική
Έρευνα)
Β΄ Εξάμηνο
Μεθοδολογία Έρευνας
ΙΙ(Άξονας: Βασική Έρευνα)
Έλεγχος βηματοδοτών
– απινιδωτών (Άξονας:
Διαγνωστική Καρδιολογία −
Εργαστηριακή διερεύνηση
καρδιακών παθήσεων)
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο:
Καθετηριασμός της καρδιάς
– Αγγειοπλαστική (Άξονας:
Διαγνωστική Καρδιολογία −
Εργαστηριακή διερεύνηση
καρδιακών παθήσεων)
Ηλεκτροφυσιολογικό
Εργαστήριο:
Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη
− Ηλεκτρική κατάλυση
(Ablation) (Άξονας: Διαγνωστική
Καρδιολογία − Εργαστηριακή
διερεύνηση καρδιακών
παθήσεων)
Γ΄ Εξάμηνο
Διπλωματική εργασία
Δ΄ Εξάμηνο

2

Β

2

Β

4

Β

6

Β

30
4

Γ

4

Γ

11

Γ

11

Γ

30
30
30

Δ

2

5

A

A

4

A

2

Α

2

Α

2

Α

30
2

Β

3

2

Β

Β

Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30)
άτομα κατ’ έτος.

2

Β

2

Β

2

Β

3

Β

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Νοσηλευ−
τικής του ΤΕΙ Αθήνας ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή
άλλου ΑΕΙ, Ομότιμοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές,
Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες
ή Καθηγητές άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
και τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή
υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό
για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανά−
γκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθε−
του εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων, και
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που
η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η
ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρ−
διολογία» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 43.875 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ, Ευρώ

Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού,
25.000
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες

4.000

Δαπάνες για υποτροφίες

4.500

Εξοπλισμός

1.500

Γενικές δαπάνες

8.875

ΣΥΝΟΛΟ

43.875

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Εργαστηριακή και
Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία θα καλύπτεται α)
από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ)
χορηγίες−δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. πράξης 86
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ
50590/B7 (ΦΕΚ 1518/Β΄/17−8−2007) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καρ−
διοαναπνευστική Αναζωογόνηση» της Ιατρικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών– Αναμόρφωση του προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν.
4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 50590/B7 (ΦΕΚ
1518/Β΄/17−8−2007).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών του Τμήματος που
συμμετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 3−6−2014).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ.1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
50590/B7 (ΦΕΚ 1518/Β΄/17−8−2007) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» ως ακο−
λούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καρδιοανα−
πνευστική Αναζωογόνηση» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην «Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση» είναι η προαγωγή της γνώσης και της
έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Καρδιοαναπνευ−
στικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ).
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες επαγγελμάτων
υγείας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της ΚΑΑ,
εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την πα−
ραγωγή και την εφαρμογή καινούργιων επιστημονικών
δεδομένων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική
αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α) να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής
και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα
ενδο− και εξωνοσοκομειακά.
β) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
γ) να στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών.
δ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντι−
κειμένου.
ε) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου.
στ) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Καρδιοναπνευστική Αναζωογόνηση» (MSc
in Cardiopulmonary Resuscitation).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΘΙΚΟΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΖΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Σύνολο ECTS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ−Η/Υ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Σύνολο ECTS
ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Σύνολο ECTS
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο ECTS
Σύνολο

6
6
4
4

Α
Α
Α
Α

4

Α

4

Α

2

Α

30
4
6
2

Β
Β
Β

8

Β

3

Β

5

Β

2

Β

30
10

Γ

15

Γ

3

Γ

2

Γ

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής και αναγνω−
ρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Μαιευτικής,
Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Ερ−
γασίας και λοιπών επιστημών υγείας (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30)
άτομα κατ’ έτος.

30
30
30
120

Δ
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής και άλλων Τμημάτων/Σχολών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η Ιατρική Σχολή διαθέτει την κτιριακή υποδομή, τις
βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού,
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή
δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απα−
ραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» θα λει−
τουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 40.500 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες (γραφείου, εργαστηριακά,
λογισμικό, διδακτικού υλικού)
Δαπάνες για υποτροφίες
Δαπάνες μετακινήσεως
Γενικές δαπάνες (Κλινικά
φροντιστήρια, διατροφή φοιτητών)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ,
Ευρώ
22.500
8.000
500
500
9.000
40.500€

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική
Αναζωογόνηση θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοιτη−
τών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορή−
γηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες−δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας

μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 73
(8)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ
13843/A7/18−02−2005 (ΦΕΚ 222 B΄) που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μο−
νάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοση−
λευτική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής
του ΤΕΙ Αθήνας – Αναμόρφωση του προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ−
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν.
4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 13843/A7/
18−02−2005 (ΦΕΚ 222 Β΄).
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (συνεδ. 28−5−2014).
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών του Τμήματος που
συμμετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 28−5−2014).
• Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας (συν 29−5−2014).
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών:
• της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
1−11−2014).
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• της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι Αθηνών
(συνεδ. 19−6−2014)
11. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση:
α. της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ: − Αρ. πρωτ.
1892/29.8.2014.
β. του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών:− Αρ.
πρωτ. 1304/19.9.2011.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
13843/Α7/18−02−2005 (ΦΕΚ 222 Β΄) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας−Καρδιολογική
Νοσηλευτική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με
το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας−Καρδιολογική Νοσηλευτική» σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας− Καρδιολογική
Νοσηλευτική» (MSc in Intensive Treatment – Cardiology,
Nursing).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των μαθημάτων οι:
• Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νο−
σηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
• Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαι−
ευτικής και Επισκεπτών Υγείας, της ημεδαπής ή αντί−
στοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμά−
των της αλλοδαπής.
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

1. α) Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση, η προα−
γωγή της γνώσης και η έρευνα στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας−Καρδιολογική Νοσηλευτική.
β) Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και
αναπτυσσόμενο πεδίο της Ιατρικής και της Νοσηλευ−
τικής επιστήμης.
2. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
• Να στελεχώσουν Καρδιολογικές Μονάδες και Καρ−
διολογικά Τμήματα στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντι−
κειμένου
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου
• Να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό−
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα
• Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκ−
παιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους
χώρους εργασίας
• Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα
την μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια
την μείωση του κόστους νοσηλείας
• Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την από−
κτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Καρδιολογία (Υ)
Παθολογία (Υ)
Καρδιολογική Νοσηλευτική (Υ)
Κλινική Φαρμακολογία (Υ)
Κλινική Σημειολογία (Υ)
Συστήματα Υγείας (Ε)
Διαπολιτισμική Νοσηλευτική (Ε)
Σύνολο ECTS 30
Λοιμώξεις (Υ)
Βιοστατιστική Ι & ΙΙ (Υ)
Εντατική και Επείγουσα Θεραπεία Ι & ΙΙ (Υ)
Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική Ι &
ΙΙ (Υ)
Επεμβατική Καρδιολογία (Υ)
Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων (Ε)
Επικοινωνία−Διαπροσωπικές Σχέσεις (Ε)
Σύνολο ECTS 30
Πληροφορική της Υγείας – Η/Υ (Υ)

4
6
6
4
4
6
6

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α

3
6
6

Β
Β
Β

6

Β

3
6
6

Β
Β
Β

5

Γ
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Μεθοδολογία Έρευνας Ι & ΙΙ (Υ)
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (Υ)
Αναισθησιολογία (Υ)
Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Μέθοδοι
του καρδιοαναπνευστικού Συστήματος (Υ)
Βιοηθικά Διλλήματα και προβληματισμοί
(Ε)
Ιατρική − Νοσηλευτική Μαζικών
Καταστροφών (Ε)
Σύνολο ECTS 30
Μ.Ε.Θ (Υ)
Αιμοδυναμικό εργαστήριο (Υ)
Παιδιατρική καρδιολογική μονάδα (Υ)
Κλινική καρδιολογική Νοσηλευτική (Υ)
Πρακτική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία
της Ευρώπης (Ε)
Παρακολούθηση σε πανεπιστήμια της
Ευρώπης (Ε)
Διπλωματική εργασία (Υ)
Σύνολο ECTS 30
Σύνολο

5
4
4

Γ
Γ
Γ

6

Γ

6

Γ

6

Γ

4
2
2
2

Δ
Δ
Δ
Δ

5

Δ

5

Δ

15

Δ
120

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά η συγκέ−
ντρωση 72 Πιστωτικών Μονάδων από τα Υποχρεωτικά
Μαθήματα, 18 Πιστωτικές Μονάδες από τα επιλεγόμενα
μαθήματα (από τα 6 προσφερόμενα μαθήματα επιλέγουν
τα 3), 15 Πιστωτικές Μονάδες από τις Κλινικές Εφαρμογές
(από τις 2 πρακτικές ασκήσεις της Ευρώπης επιλέγουν
την 1) και 15 Πιστωτικές Μονάδες από την εκπόνηση Δι−
πλωματικής Εργασίας, σύνολο 120 Πιστωτικές Μονάδες.
Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40)
άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ΕΠ του Τμήματος
Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και επιστήμονες
της ημεδαπής και αλλοδαπής αντίστοιχων Τμημάτων
που διαθέτουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα
που διαθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή
υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό
για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανά−
γκες του Π.Μ.Σ θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθε−
του εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που
η κτιριακή υποδομή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η
ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας− Καρδιολογι−
κή Νοσηλευτική» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη−
μαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 52.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες
Δαπάνες για υποτροφίες
Δαπάνες μετακινήσεως
Γενικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ, Ευρώ
35.000,00€
7.000,00€
4.000,00€
1.000,00€
5.000,00€
52.000,00€

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας− Καρδιολογική Νοσηλευτική θα καλύπτεται:
α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) χορηγίες−δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. πράξης 75
(9)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
96632/Β7 (ΦΕΚ 1787/Β/8−12−2006) που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνής
Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών– Αναμόρφωση του προγράμματος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
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του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 96632/Β7 (ΦΕΚ
1787/Β/8−12−2006).
8. Το απόσπασμα πρακτικών του Τμήματος που συμ−
μετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (συνεδρίαση 3−6−2014).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ.1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
96632/Β7 (ΦΕΚ 1787/Β/8−12−2006) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διεθνής Ιατρική−Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»
ως ακολούθως:
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Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνής
Ιατρική−Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

ταστροφών, στην αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων
ή συνεπειών ακραίων φυσικών φαινομένων, σε θέματα
υγείας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, τόσο στη χώρα
μας όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε ειδικά υγειο−
νομικά προβλήματα τροπικών χωρών και χωρών του λι−
γότερο ανεπτυγμένου κόσμου, στην ιατρική ταξιδιωτών
και μετακινούμενων πληθυσμών, στην προστασία της
δημόσιας υγείας, στην επιδημιολογία και στην αντιμε−
τώπιση εξάπλωσης λοιμωδών και τροπικών νοσημάτων.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και
αναπτυσσόμενο πεδίο της καλούμενης «Διεθνούς Ιατρι−
κής», της «Ιατρικής των Ευπαθών Κοινοτήτων» και της
«Ιατρικής των Καταστροφών».
Συγκεκριμένα το μεταπτυχιακό μάθημα παρέχει γνώσεις:
• Για διαχείριση κρίσεων φυσικών καταστροφών και
συρράξεων,
• Για αρχές λειτουργίας και διοργάνωση υπηρεσιών
πολιτικής προστασίας,
• Για σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης βαρύτητας, δια−
κομιδής και περίθαλψης θυμάτων μαζικών καταστροφών,
• Για τις παγκόσμιες και εθνικές προτεραιότητες σε
ζητήματα δημόσιας υγείας, διατροφής των πληθυσμών,
ιατρικής ταξιδιωτών, επιδημιολογίας τροπικών νοσημά−
των και σύγχρονων μεταδιδόμενων νόσων,
• Για προβλήματα υγείας των ευπαθών ομάδων πλη−
θυσμού όπως πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, παιδιά, ουσιοε−
ξαρτημένοι κλπ.,
• Για τα ειδικά προβλήματα της υγείας της αναπαρα−
γωγής και της υγείας σχετικής με το φύλο,
• Για αρχές λειτουργίας διεθνών οργανισμών υγείας
και οργανισμών αρωγής,
• Για αρχές Διεθνούς Δικαίου, Γεωπολιτικής και πα−
γκοσμιοποίησης των προβλημάτων υγείας, διαπολιτισμι−
κές και διαθρησκευτικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται
με την υγεία.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν
σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και
δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένα
α) να στελεχώσουν:
• Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας,
• Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας,
• Δημόσιους Οργανισμούς Αναπτυξιακής Βοήθειας,
• Τμήματα Κοινωνικής Προστασίας Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης,
• Ελληνικούς και Διεθνείς Μη Κυβερνητικούς Οργα−
νισμούς αρωγής,
β) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο:
• Σε σχολές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Υγείας,
σε Ανώτατα Ιδρύματα καθώς και στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
γ) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου.
Επιπλέον σκοπός του μαθήματος είναι η επιμόρφωση
στελεχών που υπηρετούν ήδη σε παρόμοιους οργανι−
σμούς και υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμιση του
επιπέδου των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προα−
γωγή της γνώσης και η έρευνα στην ιατρική των κα−

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Διεθνή Ιατρική και Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
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(MSc in International Medicine – Health Crisis Management)
στις εξής κατευθύνσεις:
α) «Διάσωση, Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα
και Ιατρική Καταστροφών»
β) «Διεθνής Ιατρική, Γεωγραφική και Ταξιδιωτική Ια−
τρική, Ιατρική Ευπαθών Κοινοτήτων».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων
Ιατρικής και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ Νοση−
λευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθερα−
πείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγεί−
ας (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορί−
ζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτη−
ση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Για τη λήψη του ΜΔΕ
απαιτείται συνολικά η συγκέντρωση 75 ECTS από τα
Υποχρεωτικά Μαθήματα, 15 ECTS από τα επιλεγόμενα
μαθήματα, 30 ECTS από την εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας, σύνολο 120 ECTS. Οι σπουδές
γίνονται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα.
Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία
Ιατρική Κοινότητας
Μεθοδολογία της Ιατροβιολογικής
Έρευνας
Σύνολο ECTS 30
Ιατρική Καταστροφών Ι
Διεθνής Ιατρική Ι
Ανθρωπιστική Ιατρική
Σύνολο ECTS 30
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Ιατρική Καταστροφών ΙΙ (Επιλογής−
Κατεύθυνσης)
Διεθνής Ιατρική ΙΙ (Επιλογής−
Κατεύθυνσης)
Σύνολο ECTS 30

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ
10
10

Α
Α

10

Α

10
10
10

Β
Β
Β

15

Γ

15

Γ

15

Γ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Εργασία
30
Δ
Σύνολο ECTS 30
Σύνολο
120
Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενήντα (50)
άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ
της Ιατρικής Σχολής ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πα−
νεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η Ιατρική Σχολή διαθέτει την κτιριακή υποδομή, τις
βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ
θα καλυφθούν με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού,
διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδομή
δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απα−
ραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική−Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−
2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 85.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές− Αποζημιώσεις
διοικητικού, διδακτικού και
τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα
και άλλες προμήθειες
Δαπάνες για υποτροφίες
Δαπάνες μετακινήσεως
Δαπάνες δημοσιότητας
Γενικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ, Ευρώ
50.250,00 €
7.500,00 €
2.500,00 €
20.000,00 €
2.500,00 €
2.250,00 €
85.000,00 €
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Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική
– Διαχείριση Κρίσεων Υγείας θα καλύπτεται: α) από
δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) χορηγίες−δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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