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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» (“Psychodynamic Psychotherapy in
Medical Settings”).

2

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» (Thoracic
Oncology: Current Basic and Clinical Approach
and Research).

3

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and
Management”).

4

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική»
(Mcs in Clinical and Experimental Neurosurgery).

Αρ. Φύλλου 3470

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 796/29.6.2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» (“Psychodynamic Psychotherapy in
Medical Settings”).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
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6. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν.4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 222/27.5.2016 (ΦΕΚ 1734/Β΄/15.6.2016)
Πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικά Πλαίσια».
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η, 18 Απριλίου
2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ - Psychodynamic Psychotherapy in Medical
Settings», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό
Πλαίσιο» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο»
της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο τη
θεωρία και εφαρμογή ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας
που στηρίζονται στην ψυχαναλυτική θεωρία. Η παρεχόμενη εκπαίδευση του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού
Προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία
υγείας να χρησιμοποιεί τις σχετικές τεχνικές σε προγραμματισμένες ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες, βραχείας
χρονικής διάρκειας, σε ασθενείς που απευθύνονται σε
ιατρικό πλαίσιο (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κ.λπ.), αλλά
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και πέρα αυτών, στην καθημερινή κλινική πράξη του
επαγγελματία υγείας εντός του κλινικού πλαισίου στο
οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ παρέχει
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές θεωρητικές εισηγήσεις
αναφορικά με την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία. Επίσης,
στα πλαίσια του ΠΜΣ λαμβάνουν χώρα κλινικά εργαστήρια, κατά τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναλαμβάνουν κλινικό περιστατικό ατομικής ψυχοδυναμικής
ψυχοθεραπείας, με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες
που είναι συναφείς με την ψυχοδυναμική ανίχνευση ψυχοπαθολογίας και την ψυχοδυναμική, ψυχοθεραπευτική
προσέγγιση. Απαιτούμενη είναι, τέλος, η προσωπική ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Ψυχοδυναμικής Ψυχιατρικής και Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας, καθώς και
η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς που
εντάσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω επιστημονικών
πεδίων. Ειδικότερα, στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες από το χώρο της υγείας, ή
και από συναφή επιστημονικά πεδία, στις αρχές και μεθόδους της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας, της οποίας
η εφαρμογή προτείνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των
ασθενών σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ιατρικών πλαισίων εντός των οποίων οι ασθενείς λαμβάνουν
θεραπευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, σκοπός του Π.Μ.Σ.
είναι η εκπαίδευση στη συναφή με την ψυχοδυναμική
ψυχοθεραπεία μεθοδολογία έρευνας, με στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής καινούριας γνώσης.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν
σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που άπτονται του
πεδίου της ψυχοθεραπείας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο» (MSc in “Psychodynamic Psychotherapy in
Medical Settings”).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα
(εκτός από την περίπτωση πρόσκλησης εισηγητών από
το εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα).
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ψυχοδυναμική
Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο» θα καλύπτεται από:
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα
οποία ανέρχονται στα χίλια ευρώ (1000 ευρώ) ανά εξάμηνο και συνολικά στα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4000
ευρώ) για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή(Επιστημονικές Εκδηλώσεις
προς το ευρύτερο κοινό)
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για:
α) Τις λειτουργικές δαπάνες γραμματείας του ΠΜΣ,
όπως ενδεικτικά είναι:
- η αμοιβή διοικητικού υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης
- η συντήρηση εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτές,
scanner)
- η αγορά αναλωσίμων γραφείου (μελάνι εκτυπωτή,
χαρτί εκτύπωσης, γραφική ύλη).
β) Την ενοικίαση και τα έξοδα χρήσης χώρου όπου
θα στεγάζονται οι γραμματείες τριών ΠΜΣ που οργανώνονται στην Α΄ Ψυχιατρική κλινική, Αιγινήτειο νοσοκομείο, τμήμα ιατρικής, ΕΚΠΑ, δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας (ενδεικτικά αναφέρουμε δαπάνες αγοράς
καθισμάτων, εδράνων διδασκαλίας, οπτικών μέσων
διδασκαλίας-projectors, οθόνες προβολής και πάγιες
δαπάνες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης), όπως και
αίθουσα συνεδριάσεων-συναντήσεων. Η ενοικίαση του
χώρου γίνεται από κοινού με τα άλλα δύο ΠΜΣ που λειτουργούν υπό την επίβλεψη της Α’ Ψυχιατρικής ΚλινικήςΑιγινήτειο Νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπισθεί
το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης χώρων της Κλινικής που
αντιμετωπίζουν τα ΠΜΣ με αποτέλεσμα τα μαθήματα να
διεξάγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας της Κλινικής και
τα Σάββατα. Με την από κοινού ενοικίαση του χώρου
αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα, επιμερίζονται
αναλογικά τα έξοδα στους τρεις προϋπολογισμούς των
ΠΜΣ και παρέχονται στους σπουδαστές σημαντικές
ανταποδοτικές υπηρεσίες έναντι των τελών φοίτησης,
καθώς στον αυτόν χώρο θα παρακολουθούν τα μαθήματα, θα επισκέπτονται την γραμματεία και θα μπορούν να
συναντιούνται με τους διδάσκοντες. Επιπλέον ο χώρος
διαθέτει όλες τις υποδομές και τις προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται για να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τους σπουδαστές, τους
διδάσκοντες και τους υπαλλήλους των γραμματειών.
γ) Τις δαπάνες για την κάλυψη εξόδων προσκεκλημένων διδασκόντων (ενδεικτικά αναφέρουμε αμοιβές και
έξοδα μετακινήσεων).
Το ύψος του προαναφερθέντος τέλους διδάκτρων
είναι το ελάχιστο που επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και επιστρέφει ως παροχές προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είτε μέσω υπηρεσιών (γραμματεία,
προσκεκλημένοι διδάσκοντες ειδικών επιστημονικών
αντικειμένων), είτε εξασφαλίζοντας χώρους και εξοπλισμούς αποκλειστικής χρήσης του ΠΜΣ.
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Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το Π.Μ.Σ. «Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 32 και της παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 783/29-6-2018
(2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» (Thoracic
Oncology: Current Basic and Clinical Approach
and Research).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄102).
6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 296/12-12-2016 (ΦΕΚ 4379/Β΄/
30-12-2016) πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης
της υπουργικής απόφασης αριθμ. 68355/Β7 (ΦΕΚ 2092/
Β΄/29-09-2009)/Αναμόρφωσης του Προγράμματος.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 03-04-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου
2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα», από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και
Έρευνα» (Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical
Approach and Research), σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή
Προσέγγιση και Έρευνα» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και την προαγωγή
της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο των
νεοπλασμάτων της Θωρακικής Κοιλότητας (πνεύμονα,
υπεζωκότα, θύμου, οισοφάγου κ.λπ.).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Η κατάρτιση των ΜΦ στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς), έγκαιρης διάγνωσης, πολυθεματικής (multidisciplinary) θεραπείας,
βασικής και κλινικής έρευνας στην Ογκολογία Θώρακα.
Το ΠΜΣ στοχεύει:
• Να εμβαθύνει στην μοριακή βιολογία, στην παθογένεια και στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών
που οδηγούν στην καρκινογένεση των νεοπλασμάτων
του θώρακα.
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• Να γεφυρώσει τη βασική έρευνα στο πεδίο της Ογκολογίας Θώρακα με την κλινική έρευνα και την κλινική
πρακτική στην καθ’ ημέρα πράξη.
• Να αναπτύξει, εκπαιδεύσει και εφαρμόσει πολιτικές
πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των νεοπλασμάτων του θώρακα.
• Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να προωθήσει
στη χώρα μας την πρακτική της πολυδύναμης και πολυθεματικής (multidisciplinary) προσέγγισης των ασθενών
με νεοπλασίες του θώρακα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη ΚλινικοΕργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» (MSc in Thoracic
Oncology: Current Basic and Clinical Approach and
Research).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική
απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και παράλληλες δραστηριότητες: παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή
διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του ΠΜΣ,
τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και την
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και
Έρευνα» θα καλύπτεται από:
- τέλη φοίτησης
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί δεν έχουν εξασφαλιστεί δωρεές και επιχορηγήσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν τα λειτουργικά
έξοδα του προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται
σε 4.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε
4 ισόποσες δόσεις (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο η καθεμιά).
Το ύψος του τέλους φοίτησης είναι το χαμηλότερο που
επιτρέπει τη βιωσιμότητα του ΠΜΣ, σε αναλογία προς
τις παροχές προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: όλοι
οι φοιτητές του ΜΠΣ θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον διεθνές συνέδριο, διαδραστικό κλινικό φροντιστή-
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ριο και παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και
ερευνητικών φαρμάκων υπό ανάπτυξη, σχετιζόμενων
με την Ογκολογία Θώρακα. Πρόκειται για εκπαιδευτικές εκδηλώσεις παράλληλες του ΜΠΣ, με υψηλό κόστος
οργάνωσης, διεθνείς ομιλητές και πλούσιο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό για διαδραστικές κλινικές ασκήσεις
εμπέδωσης των γνώσεων των ΜΦ και απόκτηση σχετικής εμπειρίας.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να καλύπτονται
οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα
έρευνας στα οποία συμμετέχουν. Το ΠΜΣ ενθαρρύνει
τους μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν εντάσσονται στις
παραπάνω κατηγορίες, να επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα
και Ινστιτούτα. Το ΠΜΣ δύναται να χορηγήσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος εξαρτάται από τη
διαθέσιμη χρηματοδότηση και αποφασίζεται από την
ΣΕ σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν.4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 807/29-6-2018
(3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and
Management”).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
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2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄102).
6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 80/22-06-2015 (ΦΕΚ 1400/Β΄/7-08-2015)
πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της υπουργικής
απόφασης αριθμ. 32210/Β7/30-03-2005 (ΦΕΚ 456/08-042005)/Αναμόρφωσης του Προγράμματος,
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου
2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (MSc in
“Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk
Assessment and Management”), από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Ιατρική του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού,
Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (MSc
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in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical
Risk Assessment and Management”), σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα σε
επιστημονικές περιοχές της Εκτίμησης και Διαχείρισης
Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού
Κινδύνου όπως και της έρευνας στο χώρο της υγείας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα
εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών,
περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων για την
υγεία του πληθυσμού.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
• Να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής
και Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
• Να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού,
Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (MSc in
“Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk
Assessment and Management”) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου
(Occupational Risk Assessment and Management).
2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
(Environmental Risk Assessment and Management).
3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου
(Pharmaceutical Risk Assessment and Management).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και πρακτική άσκηση, καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- πόρους από κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
- δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ
ανά εξάμηνο,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και φοίτησης. Συγκεκριμένα τα χρήματα που παρέχονται από την επιβολή
διδάκτρων καλύπτουν παροχές όπως υλικοτεχνική υποδομή (αναλώσιμα, τεχνικός εξοπλισμός για την κάλυψη
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας κ.ά.), συμβουλευτική
φοιτητών (για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από
την Σ.Ε. ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή
Ε.Π. ΤΕΙ ή Ειδικός Επιστήμονας κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος των συνεργαζόμενων τμημάτων. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πορεία των σπουδών
και συμβουλεύει τον μεταπτυχιακό φοιτητή), σεμινάρια,
φροντιστηριακά μαθήματα, διοργάνωση ημερίδων, διδακτικά συγγράμματα, πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και σε στατιστικά προγράμματα, κάλυψη
εξόδων επιστημονικών δημοσιεύσεων και διάχυσης των
παραγόμενων επιστημονικών αποτελεσμάτων και κάλυψη συμμετοχής σε συνέδρια.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν.4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 809/29-6-2018
(4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική»
(Mcs in Clinical and Experimental Neurosurgery).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 342/23-03-2017 (ΦΕΚ 1306/13-04-2017)
Πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
τίτλο «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία (MSc in Applied
Neuroanatomy)».
11. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν.4521/
2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου
2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
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15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική»
(Mcs in Clinical and Experimental Neurosurgery) από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική» (Mcs in Clinical and Experimental Neurosurgery)
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Κλινική και
Πειραματική Νευροχειρουργική.
Το ΠΜΣ στην «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική» καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην παροχή
εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων γνώσεων, καθώς
εμβαθύνει στη διδασκαλία σημαντικών πυλώνων της
νευροχειρουργικής, όπως:
• της τοπογραφικής, χειρουργικής και κλινικής ανατομίας της βάσης του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης.
• της τοπογραφικής, δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος-από το μόριο ως το νευρωνικό σύστημα/δίκτυο.
• της αιμάτωσης του εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού
και των αρχών που διέπουν την ανάπτυξη τους.
• της κλινικής εικόνας, της αιτιολογίας/παθολογίας
αλλά και των σύγχρονων διαγνωστικών/προγνωστικών
και θεραπευτικών προσεγγίσεων νευρολογικών παθήσεων.
• διεγχειρητικών μεθόδων νευροπαρακολούθησης/
ελέγχου.
• της μεθοδολογίας της έρευνας και της διαδικασίας
οργάνωσης, εκπόνησης, συγγραφής/παρουσίασης επιστημονικών μελετών στα πεδία της νευροανατομίας και
νευροχειρουργικής.
Μέσω διαλέξεων, εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων, παρουσιάσεων κλινικών περιστατικών και παρακολούθησης χειρουργείων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
του ΠΜΣ «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική»
θα έχουν επομένως τη δυνατότητα να αποκτήσουν
ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην
νευρο-ανατομία/φυσιολογία/παθολογία, την κλινική/
χειρουργική ανατομία του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης αλλά και τις διαγνωστικές/προγνωστικές και
θεραπευτικές εφαρμογές της γνώσης αυτής στο πεδίο
της νευροχειρουργικής. Παράλληλα, η θεωρητική γνώση που θα αποκτήσουν οι φοιτητές θα χρησιμοποιηθεί
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ως όχημα για την εκπόνηση διπλωματικών ερευνητικών
εργασιών στα αντικείμενα ενδιαφέροντος τους.
Το Π.Μ.Σ., θα συμβάλλει επομένως:
i) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πτυχιούχων των
σχολών επαγγελμάτων υγείας αλλά και των ειδικευμένων/ειδικευόμενων επαγγελματιών υγείας
ii) στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων
iii) στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στο πεδίο
της νευροχειρουργικής.
Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν:
• Να διδάξουν/εκπαιδεύσουν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε πεδία συναφή με το αντικείμενο του σε Τμήματα Ανώτατων Πανεπιστημιακών και
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
• Να στελεχώσουν εκπαιδευτικά/ερευνητικά εργαστήρια.
• Να απασχοληθούν σε κρατικούς και μη κρατικούς
οργανισμούς, φορείς και δομές στις υπηρεσίες υγείας
(όλων των βαθμίδων), στις οποίες απαιτείται γνώση της
Νευροανατομίας και Nευροχειρουργικής.
• Να εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τομείς συναφείς με
το αντικείμενο του ΠΜΣ.
• Να προετοιμαστούν για διδακτορικές σπουδές.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική» (Mcs in Clinical and Experimental Neurosurgery).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην ελληνική
γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.
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Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική» θα καλύπτεται από:
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 1000 ευρώ/εξάμηνο καθώς και
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την λειτουργία του προγράμματος και την κάλυψη των βασικών αναγκών του ΠΜΣ.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν.4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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