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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» «SleepRelated Breathing Disorders - Laboratory and
Clinical Sleep Medicine».

2

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου. Διάγνωση
και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και
άλλες Τεχνικές»/“Algology: Pain Management,
Diagnosis and Treatment, Pharmacological,
Interventional and other Techniques”.

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός»
«Respiratory Failure and Mechanical Ventilation».

4

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Ψυχιατροδικαστική» («Forensic Psychiatry»).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 802/29-6-2018
(1)
Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» «SleepRelated Breathing Disorders - Laboratory and
Clinical Sleep Medicine».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

Αρ. Φύλλου 3472

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017) 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. 229/27.5.2016 (ΦΕΚ 1721/Β΄/15.06.2016)
πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο
Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή
και Κλινική Ιατρική του Ύπνου».
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:
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Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου», 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 «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις
«Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή
και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» έχει ως αντικείμενο την
παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό
επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε
μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι ο ύπνος και ιδιαίτερα οι διαταραχές της
αναπνοής κατά τον ύπνο.
Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ είναι:
Α. Σε κλινικό επίπεδο
• Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας στον
χειρισμό ασθενών με διαταραχές του ύπνου που αντιμετωπίζονται σε κέντρα μελέτης των υπνικών διαταραχών
ή στο εξωτερικό ιατρείο.
• Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας στη
διαπίστωση και αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που
μπορεί να προκύψουν κατά τη διερεύνηση ασθενών με
διαταραχή του ύπνου.
• Η παροχή γενικών γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας για την έγκαιρη διαπίστωση επικίνδυνων για την
υγεία υπνικών διαταραχών σε ειδικές ομάδες ασθενών
π.χ. καρδιοπαθείς κ.λπ.
• Η παροχή γνώσεων και η απόκτηση εμπειρίας για
την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης θεραπείας και επίλυσης προβλημάτων που μπορεί
να προκύπτουν κατά την εφαρμογή αυτής (π.χ. κατά τη
χρήση συσκευών υποστήριξης της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τον ύπνο).
• Η παροχή γνώσεων για τις διαταραχές ύπνου στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και γενικότερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
• Η παροχή γνώσεων για τη ρύθμιση της κατ’ οίκον μηχανικής αναπνοής με τη βοήθεια της πολυϋπνογραφίας
σε εργαστήριο ύπνου.
Β. Σε τεχνικό επίπεδο
• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στη μεθοδολογία των εργαστηριακών εξετάσεων που εφαρμόζονται για τη μελέτη των διαταραχών του ύπνου.
• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση των ψηφιακών πολυγραφικών μηχανημάτων και των
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λογισμικών που χρησιμοποιούνται για την συλλογή και
ανάλυση των βιολογικών σημάτων κατά τον ύπνο.
• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στην
αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να
προκύψουν κατά τη συλλογή των βιολογικών σημάτων
της πολυκαταγραφικής μελέτης.
• Η παροχή γνώσης και η απόκτηση εμπειρίας στην
τελική ανάλυση και συνολική εκτίμηση των βιολογικών
σημάτων που καταγράφονται.
Γ. Σε εργασιακό επίπεδο
• Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα.
• Η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών για τη στελέχωση Κέντρων Μελέτης Ύπνου, Γενικών Μονάδων και
Αναπνευστικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
• Η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιττών εξετάσεων, των ημερών
νοσηλείας, των επιπτώσεων που φέρει η μη έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών του ύπνου και τη μείωση του
οικονομικού κόστους που φέρουν όλα τα ανωτέρω.
Δ. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο
• Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική του ύπνου, στη φυσιολογία και παθοφυσιολογία
κυρίως των διαταραχών της αναπνοής κατά τον ύπνο.
• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» (MSc in
Sleep-Related Breathing Disorders - Laboratory and
Clinical Sleep Medicine).
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.
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. «Διαταραχές της
Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» θα καλύπτεται από:
- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα
οποία ανέρχονται συνολικά σε τέσσερις χιλιάδες (4,000)
ευρώ, καθώς και άλλες πηγές όπως:
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
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- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- 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,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται
για την εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, την
υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών και γενικά 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 δε 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. 803/29-6-2018
(2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου. Διάγνωση
και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και
άλλες Τεχνικές»/“Algology: Pain Management,
Diagnosis and Treatment, Pharmacological,
Interventional and other Techniques”.
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.
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3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017, ) 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. 224/27.5.2016 (ΦΕΚ 1663/Β΄/10.6.2016)
πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία.
Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές».
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: «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου.
Διάγνωση και Θεραπεία. Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και άλλες Τεχνικές»/“Algology: Pain Management,
Diagnosis and Treatment, Pharmacological, Interventional
and other Techniques” από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 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 «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ,
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» είναι η παροχή
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες Υγείας για προαγωγή της γνώσης και προώθηση της έρευνας στον ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης του πόνου στην Ελλάδα, καθώς και για την παροχή
των κατάλληλων εφοδίων στους νέους επιστήμονες
προς δραστηριοποίηση στα πλαίσια εφαρμογών και
δράσεων που ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας (WHO), την Διεθνή Εταιρεία για την μελέτη του
Πόνου (IASP), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών
Εταιρειών Πόνου (EFIC), το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόνου
(WIP) και άλλους επιστημονικούς φορείς.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει
το χάσμα που υφίσταται στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα σχετικά με τον ταχέως εξελισσόμενο και διεθνώς
αναγνωρισμένο κλάδο της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την εξειδικευμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου και τη δημιουργία
επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή
σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό
τομέα.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
- να στελεχώνουν, Κέντρα Αντιμετώπισης Πόνου, Κλινικές Πόνου και λοιπές δομές που χρήζουν τη συμβολή
ειδικού σε θέματα αντιμετώπισης του πόνου (π.χ. ομάδες
παρηγορητικής φροντίδας, ξενώνες φιλοξενίας ασθενών
τελικού σταδίου, ογκολογικές κλινικές κ.λπ.),
- να συμμετέχουν σε ομάδες κατ’ οίκον νοσηλείας,
- να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ειδική
γνώση και γνώμη σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση ασθενών με πόνο,
- να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά τον
πάσχοντα από πόνο (οξύ ή χρόνιο, καρκινικό και μη
καρκινικό) και να προσφέρουν ουσιαστική αρωγή στην
ανακούφισή του και την αντιμετώπιση των συνοδών
συμπτωμάτων,
- να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στα πλαίσια ομάδων-δομών ανακούφισης πόνου,
- να απασχολούνται σε δομές που ασχολούνται με την
ανεύρεση τρόπων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την αντιμετώπιση του Πόνου, σε επίπεδο
επιστημονικό, οικονομικό και διαπροσωπικό, στοχεύοντας στην βελτίωση του λόγου κόστους - αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης του ασθενούς και του
συγγενικού του περιβάλλοντος,
- να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για την αντιμετώπιση του πόνου στελεχώνοντας ερευνητικά κέντρα
και εργαστήρια,
- να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, συνεχίζοντας την ενασχόλησή τους με τον συγκεκριμένο, ή με συναφή, κλάδο της
επιστήμης, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις μελλοντικές
επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές επιδιώξεις τους και την
ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε αυτό τον αναπτυσσόμενο κλάδο της ιατρικής επιστήμης,
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- να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές κατά το διάλογο
πολιτείας - κλινικών ιατρών για ρυθμιστικά θέματα που
αφορούν την αντιμετώπιση του Πόνου,
- να προάγουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό,
μέσω της ενασχόλησής τους με έναν κλάδο της επιστήμης η πρόοδος του οποίου αποτελεί δείκτη του πολιτισμού μίας χώρας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου- Διάγνωση και Θεραπεία- Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και
Άλλες Τεχνικές» ( MSc in ALGOLOGY: PAIN MANAGEMENT,
DIAGNOSIS AND TREATMENT , PHARMACOLOGICAL,
INTERVENTIONAL AND OTHER TECHNIQUES).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔMΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των θεωρητικών μεταπτυχιακών μαθημάτων,
σε παρακολούθηση εργαστηριακών/πρακτικών ασκήσεων, σε συμμετοχή σε ημερίδες που διοργανώνει το
Π.Μ.Σ. ετησίως, καθώς και σε εκπόνηση και συγγραφή
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Mεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.M.Σ.) του προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» 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,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 1000 ευρώ το εξάμηνο καθώς
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Το Π.Μ.Σ.
λαμβάνει αποφάσεις για απαλλαγή μέρους ή όλων των
τελών εγγραφής για οικονομικά αδύναμους φοιτητές.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για:
1. Την προμήθεια αντιδραστηρίων και εργαστηριακών
αναλωσίμων στο πλαίσιο της εκπόνησης ερευνητικών
διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Πάγιος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να μην επιβαρύνονται οι
φοιτητές με έξοδα αγοράς αναλωσίμων-αντιδραστηρίων
ή άλλα λειτουργικά έξοδα για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση
των σπουδών τους. Αυτή η ανταποδοτική τακτική λαμ-
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βάνει υπόψη της πάντα τα συνολικά λειτουργικά έξοδα
του Π.Μ.Σ.
2. Τη δημοσίευση διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά
περιοδικά.
3. Την κάλυψη μέρους ή όλων των εξόδων για παρουσίαση εργασιών που εκπονούνται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
σε διεθνή ή εθνικά συνέδρια.
4. Τη χορήγηση υποτροφίας σε μεταπτυχιακό/μεταπτυχιακή φοιτητή/φοιτήτρια προκειμένου για την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε αντίστοιχα
συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, κατόπιν προ-συνεννόησης των δύο τμημάτων.
5. Την τεχνική υποστήριξη της προσφερόμενης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
6. Τη διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών ημερίδων ετησίως στο πλαίσιο της επιστημονικής ενημέρωσης των
μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. σε ό,τι σύγχρονο,
πάντα εντός του εστιασμένου επιστημονικού αντικειμένου του προγράμματος.
7. Την αμοιβή των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.. Επιδίωξη
του Π.Μ.Σ. είναι η διδασκαλία από μέλη ΔΕΠ να παρέχεται άνευ αμοιβής, παρά μόνον με κάλυψη των εξόδων
μεταφοράς τους.
8. Την Γραμματειακή/Διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/
2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα 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. 804/29-6-2018
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός»
«Respiratory Failure and Mechanical Ventilation».
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
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017) 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. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου
2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο
«Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός»,
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 «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός», έχει ως
αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αναπνευ-
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στικής Ανεπάρκειας και του Μηχανικού Αερισμού καθώς
και της προηγμένης έρευνας.
Σκοπός η:
• παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παθοφυσιολογίας και της αντιμετώπισης της Αναπνευστικής
Ανεπάρκειας (ΑΑ) καθώς και της θεωρητικής βάσης και
της τεχνογνωσίας στην εφαρμογή του Μηχανικού Αερισμού,
• παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν όλα
τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με
ΑΑ: φροντίδα ασθενών σε επείγουσες καταστάσεις αναπνευστικής δυσχέρειας, φροντίδα ασθενών σε Μη Επεμβατικό Μηχανικό Αερισμό (ΜΕΜ Α), φροντίδα ασθενών
υπό Μηχανικό Αερισμό που νοσηλεύονται σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας, φροντίδα ασθενών σε Μηχανικό
Αερισμό κατ’ οίκον και φυσική αποκατάσταση ασθενών
με χρόνια ΑΑ,
• δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα,
• δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση στους
χώρους εργασίας,
• στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, τμημάτων που εφαρμόζουν ΜΕΜΑ, πνευμονολογικών τμημάτων και τμημάτων
Αποκατάστασης,
• δημιουργία επιστημόνων κατάλληλων να συντονίζουν ή/και να συμμετέχουν σε ομάδες φροντίδας ασθενών με κατ’οίκον Μηχανικό Αερισμό,
• υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα
τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη
μείωση του κόστους νοσηλείας,
• προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, και η,
• συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός
Αερισμός» (MSc in Respiratory Failure and Mechanical
Ventilation).
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 κατά βάση στην ελληνική
γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός» θα καλύπτεται κατά
βάση από δίδακτρα τα οποία ανέρχονται σε 750 ευρώ
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ανά εξάμηνο και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί επί
πλέον 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 από ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
• μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ, και
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Δεδομένου ότι στην σημερινή οικονομική κατάσταση
δεν υπάρχει χρηματοδότηση από άλλες πηγές, η επιβολή διδάκτρων 750 ευρώ/εξάμηνο/φοιτητή κρίνεται
ως η ελάχιστη δυνατή απαραίτητη για την κάλυψη των
βασικών αναγκών λειτουργίας του προγράμματος. Εάν
υπάρξει στο μέλλον χρηματοδότηση από άλλες πηγές
(πόροι από ερευνητικά προγράμματα, πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.), τα χρήματα
αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν, υπό μορφή υποτροφίας, τα δίδακτρα φοιτητών με οικονομικές
δυσκολίες.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/
2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα 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. 805/29-6-2018
(4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψυχιατροδικαστική» («Forensic Psychiatry»).
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/τ. Β΄/12-12-2017) 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».
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. 220/27.5.2016(ΦΕΚ 1755/Β΄/16.6.2016)
πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Ψυχιατροδικαστική».
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 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 «Ψυχιατροδικαστική», 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 «Ψυχιατροδικαστική», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Ψυχιατροδικαστική» έχει ως αντικείμενο την Ψυχιατροδικαστική Επιστήμη (εξοικείωση και εκπαίδευση σε θέ-
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ματα βίας, στίγματος ψυχικής διαταραχής και παραβατικότητας, καθώς και δικαστικών διαδικασιών).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απόκτηση γνώσεων στην Ψυχιατροδικαστική, έτσι ώστε οι επιστήμονες να διαχειρίζονται επικινδυνότητα ή βίαιες συμπεριφορές ψυχικά
πασχόντων ατόμων και να έχουν τις δεξιότητες που θα
τους επιτρέπουν να παρέχουν ψυχιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης,
καθώς και αξιολόγηση του κινδύνου σε άτομα στα οποία
η παραβατικότητα/βία που εμφανίζουν επηρεάζεται και
συναρτάται από κάποια/ες ψυχική/ές διαταραχή/ές.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα έχουν
την δυνατότητα να στελεχώσουν τις ψυχιατροδικαστικές
δομές που θα αναπτυχθούν υποχρεωτικά στην Ελλάδα
(λόγω συμβατικών υποχρεώσεων με την Ε.Ε.). Θα δύνανται να προχωρήσουν στην εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής και θα μπορούν να διδάξουν σε σεμινάρια
σχετικά με τη βία, το στίγμα της ψυχικής διαταραχής και
την παραβατικότητα. Οι απόφοιτοι θα έχουν αναγνωρισμένη εξοικείωση με τις δικαστικές διαδικασίες και θα
μπορούν να εργασθούν είτε ως Πραγματογνώμονες είτε
ως Τεχνικοί Σύμβουλοι σε υποθέσεις Αστικού ή Ποινικού
Δικαίου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ψυχιατροδικαστική» (MSc in Forensic
Psychiatry).
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, πρακτική άσκηση,
ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών
εργασιών καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία
βάση, γίνονται δια ζώσης και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
To πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ψυχιατροδικαστική» καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά
εξάμηνο (4.000 ευρώ στο σύνολο των 4 εξαμήνων), και
κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται
αναγκαία γιατί η λειτουργία του ΠΜΣ απαιτεί μια σειρά
επιμέρους πάγιων και έκτακτων εσόδων, τα οποία δεν
μπορούν να καλυφθούν από άλλες πηγές. Τα έσοδα που
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θα προκύψουν θα διατεθούν σε: δαπάνες για την υλικοτεχνική υποδομή και τα αναλώσιμα υλικά, συγγράμματα
και άλλο εκπαιδευτικό υλικό για τους φοιτητές, αμοιβές
δύο έμμισθων θέσεων γραμματειακής και διοικητικής
υποστήριξης, δαπάνες για έξοδα και αμοιβές ομιλητών/
διδασκόντων στο ΠΜΣ κ.ά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ύψος του προαναφερθέντος τέλους διδάκτρων είναι το ελάχιστο που επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΜΣ, όπως
παρατίθεται στην εισήγηση του τμήματος.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
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και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/
2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα 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

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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