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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αντικατάσταση της 78/22-6-2015 (ΦΕΚ 1415/87-2015/ Β΄) Πρυτανικής απόφασης, που αφορά
την έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη
Φυσιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική
Νευροφυσιολογία»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 235/27.5.2016
(1)
Αντικατάσταση της 78/22-6-2015 (ΦΕΚ 1415/
8-7-2015/ Β΄) Πρυτανικής απόφασης, που αφορά
την έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη
Φυσιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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 μεταπτυχιακές 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 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, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση

Αρ. Φύλλου 1686

των ανώτατων 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 Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 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
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την υπ’ αριθμ. 78/22-6-2015 (ΦΕΚ 1415/8-7-2015/Β΄)
Π.Α., με την οποία αντικαταστάθηκε η υπ' αριθμ. 93944/
Β7/18-12-2008 (ΦΕΚ 2561 Β΄) υπουργική απόφαση, που
αφορά την έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23-3-2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 15η, 27-04-2016).
10. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της 78/22-6-2015 (ΦΕΚ 1415/
8-7-2015/ Β΄) πρυτανικής απόφασης με την οποία αντικαταστάθηκε η υπ' αριθμ. 93944/Β7/18-12-2008 (ΦΕΚ
2561 Β΄) υπουργική απόφαση, που αφορά την έγκριση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοριακή και
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης, η απόκτηση επιστημονικών δεξιοτήτων (κλινικών ή εργαστηριακών) και η
εκπαίδευση στην έρευνα σε θέματα Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας.
Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ για σπουδές σε επίπεδο Μεταπτυχιακού, όπως επίσης και να καλλιεργήσει κλινικές και
ερευνητικές δεξιότητες σε νεωτέρες εργαστηριακές τεχνικές και κλινικές ερευνητικές μεθόδους στο ευρύ και
αναπτυσσόμενο πεδίο της «Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» στις εξής κατευθύνσεις:
Α): «Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα»,
Β): Κλινική Εξειδίκευση «Διακοπή Καπνίσματος»,
Γ): Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία» και
Δ): Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση».
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:
α) Να στελεχώσουν ιατρεία, διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια που ασχολούνται με τις Βιοϊατρικές
Επιστήμες, αλλά και κλινικά κέντρα με τις αντίστοιχες
εργαστηριακές κλινικές εξειδικεύσεις.
β) Να διδάσκουν σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και
ΤΕΙ στο πεδίο της Ιατρικής Φυσιολογίας και των αντίστοιχων εξειδικεύσεων.
γ) Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους
προετοιμάσουν για σπουδές επιπέδου διδακτορικού στο
αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών.
δ) Να συνδέσουν ολιστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στις κλινικές και ερευνητικές
επιστήμες υγείας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (MSc in" Molecular and Applied
Physiology") σε δυο γλώσσες, στην Ελληνική και την
Αγγλική.
Το Π.Μ.Σ. έχει (4) κατευθύνσεις:
α)Εργαστηριακή /Βασική Έρευνα (Laboratory Basic
Research),
β) Κλινική Εξειδίκευση «Διακοπή Καπνίσματος»
(Smoking Sensation),
γ) Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία» (Physical Rehabilitation: Manual Therapy)και
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δ) Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
(Therapeutic Exercise).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις από το νόμο, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων της ημεδαπής ή
ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
Κατ' εξαίρεση γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. απόφοιτοι
σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Σχολή Καλών Τεχνών).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του αρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, τα
οποία ορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του,
κατά το άρθρο 3, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι
4 εξάμηνα (2 έτη).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Στα μαθήματα προβλέπονται η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κορμού στην «Κυτταρική Φυσιολογία» και προαιρετική εργαστηριακή άσκηση σε
συνεργαζόμενο ερευνητικό ή κλινικό εργαστήριο.
Β΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κορμού στη «Φυσιολογία των
Συστημάτων» και προαιρετική εργαστηριακή άσκηση
σε συνεργαζόμενο ερευνητικό ή κλινικό εργαστήριο.
Γ΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κλινικής ή εργαστηριακής
εξειδίκευσης και υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση
σε συνεργαζόμενο Ερευνητικό ή Κλινικό εργαστήριο.
Δ΄ Εξάμηνο: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε
αντίστοιχο Εργαστήριο ή Κλινική (κλινική εξειδίκευση
και εργαστηριακή εξειδίκευση).
Στα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια).
Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων από τα υποχρεωτικά
μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων και 30 πιστωτικών
μονάδων από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας,
απαιτούνται δηλαδή συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες.
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα
ή στην αγγλική για τους αλλοδαπούς φοιτητές.
Τα μαθήματα θα παρέχονται με διδασκαλία δια ζώσης και με μέσα σύγχρονης εκπαίδευσης ή άλλα μέσα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (π.χ. τηλεδιάσκεψης). Στο
συγκεκριμένο εξ αποστάσεως πρόγραμμα είναι κοινά:
τα μαθήματα κορμού Α΄ και Β΄ Εξαμήνου, η κατεύθυνση
της «Εργαστηριακής/Βασικής Έρευνας» Γ' εξαμήνου και
η διπλωματική εργασία του Δ' εξαμήνου.
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Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε 50 κατ' έτος ανά κατεύθυνση (Εργαστηριακή Βασική Έρευνα και τρεις (3) Κλινικές Εξειδικεύσεις).
Όσον αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους του Π.Μ.Σ.,
ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο
στους 50 κατ' έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μαθημάτων δύνανται να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η επιλογή των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. (τακτικών ή
συνεργαζόμενων), εφ' όσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος, εγκρίνεται από
τη Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση μέλους
της Συντονιστικής Επιτροπής.
Κριτήρια επιλογής που συνεκτιμώνται είναι:
Α. Η επιστημονική ειδίκευση σε ένα από τα θεματικά
πεδία του Π.Μ.Σ.,
Β. Η επιστημονική ευθύνη ή η ενεργός συμμετοχή σε
έρευνες/προγράμματα που ασχολούνται με θέματα της
«Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας»,
Γ. Εν γένει το επιστημονικό έργο και πρακτικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
Δ. Η προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο
του Π.Μ.Σ.
Κατ' εξαίρεση καλούνται και επιστήμονες ή επαγγελματίες χωρίς δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή
Διδακτορικό Δίπλωμα, αλλά με κλινικές δεξιότητες και
αναγνωρισμένο επαγγελματικό κύρος/εξειδίκευση σε
συγκεκριμένο αντικείμενο που εμπίπτει στο πεδίο του
Π.Μ.Σ. (π.χ. Ιατροί του ΕΣΥ χωρίς Διδακτορικό Δίπλωμα
ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει
την κτηριακή υποδομή, τις βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι
εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ .Σ. θα καλυφθούν με
προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, διαμόρφωση κατάλληλων χώρων και εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών. Επίσης
εργαστηριακούς και κλινικούς χώρους διαθέτουν και
άλλα ιδιωτικά και δημόσια συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά
και νοσηλευτικά ιδρύματα που μπορούν να συμμετέχουν
στο Π.Μ.Σ. κατόπιν συμφωνίας, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε), το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, το
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος
Φλέμινγκ», το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) κ.ά.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024 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
Π.Μ.Σ. αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο
ποσό των 325.000 € και αναλύεται ως εξής:
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΟ

ΑΜΟΙΒΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού)

113.750

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

32.500

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (γραφείου, εργαστηρίου)

113.750

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

32.500

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

32.500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

325.000

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ « Μοριακή
και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» θα καλυφθεί από: α) δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές,
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β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση
ή κοινοτικά προγράμματα, δ) δωρεές, χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.ά. και ε) διεξαγωγή αυτοτελών
επ' αμοιβή σεμιναρίων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στο Π.Μ.Σ.
μέχρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της
προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του
Ε.Κ.Π.Α., καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 218/27.5.2016
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΟΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές 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 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, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων 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 Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
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ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται, δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Νευροφυσιολογία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο
την «Κλινική Νευροφυσιολογία».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να καλύψει το σημαντικό
έλλειμμα στον Ελληνικό χώρο της παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη Νευροφυσιολογία, βασικά σε
Νευρολόγους, αλλά και σε Φυσιάτρους. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διασύνδεση της βασικής φυσιολογίας με
την κλινική ιατρική και ιδιαίτερα την πρακτική κλινική
νευροφυσιολογία και των τεχνικών της όπως αυτές επιτελούνται σε νευροφυσιολογικά εργαστήρια γνωστά για
την επάρκειά τους. Το αποτέλεσμα θα είναι απόφοιτοι
με ολοκληρωμένη γνώση Νευροφυσιολογίας που θα
μπορούν να καλύψουν συνολικά τις κλινικές ανάγκες
των τμημάτων νευροφυσιολογίας.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένη γνώση Νευροφυσιολογίας και εμπειρία στην επιτέλεση των κλινικών τεχνικών
της (ηλεκτροεγκεφαλογραφία, ηλεκτρονευρογραφία,
ηλεκτρομυογραφία, προκλητά δυναμικά), έτσι ώστε να
μπορούν να καλύψουν συνολικά τις κλινικές ανάγκες των
τμημάτων νευροφυσιολογίας. Παράλληλα θα έχουν τη
βασική, αλλά και πρακτική γνώση που θα τους επιτρέψει
πέρα από κλινικές θέσεις να ενταχθούν, με τη δύναμη της
εξειδικευμένης γνώσης, και σε ερευνητικά προγράμματα
που χειρίζονται νευροφυσιολογικές τεχνικές.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική Νευροφυσιολογία» (MSc in Clinical
Neurophysiology).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008):
• Πτυχιούχοι Ιατρικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που
βρίσκονται στον χρόνο αναμονής για έναρξη ειδικότητας
Νευρολογίας -Φυσιατρικής,
• Εκπαιδευόμενοι στη Νευρολογία ή Φυσιατρική, που
βρίσκονται στο τελευταίο έτος της αντίστοιχης ειδικότητας,
• Ειδικοί Νευρολόγοι ή Φυσιάτροι,
• Κατ' εξαίρεση, πτυχιούχοι Ιατρικής ή άλλων, συναφούς αντικειμένου, τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
εφ' όσον έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στο
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χώρο των Νευροεπιστημών και εφ' όσον κριθεί ότι θα
έχουν όφελος από τη φοίτηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται κυρίως ο βαθμός πτυχίου (και ο βαθμός δεύτερου πτυχίου, αν υπάρχει) και η προηγούμενη εκπαίδευση-έρευνα-εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο
σύμφωνα με την παρ. 1.α) του άρθ. 4 του Ν. 3685/2008.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. 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:
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Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

• Επιπλέον, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό, εργαστήρια
Νευροφυσιολογίας της ημεδαπής (εκτός Αθηνών) ή της
αλλοδαπής, σε συνεργασία με εκπαιδευτές του μεταπτυχιακού προγράμματος που δραστηριοποιούνται εκτός
Αθηνών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25)
άτομα κατ' έτος

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Κλινική Νευροφυσιολογία» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και άλλων
τμημάτων αυτού.
β) Μέλη ΔΕΠ τμημάτων άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, 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.
γ) Ερευνητές αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής
και της αλλοδαπής οι οποίοι διαθέτουν εξιδεικευμένες
γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο, 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
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε συνεργαζόμενα εργαστήρια νευροφυσιολογίας, υπό την επίβλεψη του
υπεύθυνου των εργαστηρίων και των ιατρών νευροφυσιολόγων που εργάζονται σε αυτά:
• Εργαστήριο ΗΕΓραφίας Αιγινήτειου Νοσοκομείου
• Εργαστήριο ΗΜΓραφίας, Προκλητών Δυναμικών
Αιγινήτειου Νοσοκομείου
• Εργαστήριο Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
• Εργαστήριο ΗΕΓραφίας και πολυπαραμετρικών καταγραφών του ύπνου, Β΄ Νευρολογική Κλινική, Αττικό
Νοσοκομείο
• Εργαστήριο ΗΜΓραφίας και Προκλητών Δυναμικών,
Β΄ Νευρολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο
• Εργαστήριο ΗΕΓραφίας (με 24ωρη καταγραφή), Γ΄
Παιδιατρική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο
• Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας, Νοσοκομείο
Metropolitan
• Εργαστήριο Ηλετροεγκεφαλογραφίας, Νοσοκομείο
«Αγία Σοφία»
• Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας, Ευρωκλινική

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά
τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 32.500
ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

Αμοιβές - αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

14.000

Δαπάνες για αναλώσιμα

2.500

Εξοπλισμός-επισκευή-αναβάθμιση
εξοπλισμού

6.000

Εκπαιδευτικό υλικό

4.000

Μετακινήσεις

4.000

Έξοδα Δημοσιότητας

0.00

Γενικά έξοδα

2.000

ΣΥΝΟΛΟ

32.500

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί βασικά από τα
δίδακτρα. Θα επιδιωχθεί να αντληθούν πόροι για επιπλέον χρηματοδότηση από Εταιρείες ή Ιδρύματα ή
ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή δωρεές
για να υποστηρίξει πιθανές υποτροφίες, ιδιαίτερα για
την πρακτική άσκηση των φοιτητών και σε κέντρα του
εξωτερικού.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02016861306160008*

