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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των
Τμημάτων Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Οργάνωση
και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική
της Υγείας» («Health Care Management-Health
Informatics»).
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (MSc in Management and Economics of
Telecommunication Networks and Information
Systems).

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία
της Επιστήμης και της Τεχνολογίας-History and
Philosophy of Science and Technology».

4

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών
Ενώσεων» - «Drug Design and Development».

5

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική Φαρμακευτική» («Clinical Pharmacy»)

Αρ. Φύλλου 3279

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 825/2-7-2018
(1)
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής
και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας,
Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας»
(«Health Care Management-Health Informatics»).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας 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, 43, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. =Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 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
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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 ΦΕΚ τροποποίησης του ΔΠΜΣ 3675/31.12.2014
(αντικατάσταση της υπ’αριθμ. Β7/234/05.10.1998, ΦΕΚ
1085 τ.Β΄),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η /26ης Φεβρουαρίου 2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση
25ης Απριλίου 2018),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρίαση 4η /27ης Μαρτίου 2018),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρίαση 15η/28ης Μαρτίου 2018),
15. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά
(συνεδρίαση 11η/28ης Μαρτίου 2018),
16. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων,
17. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρίαση
1η/17ης Απριλίου 2018),
18. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),
19. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία 11η / 20ης Απριλίου 2018),
20. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018),
21. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής
και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά με
τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και τα Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας,
Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση
και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής του
ΕΚΠΑ.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ με τίτλο «Οργάνωση
και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας»,
είναι να εφοδιασθούν τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας
με την δυνατότητα αναλυτικής στρατηγικής σκέψης αλλά
και σημαντικά διοικητικά εργαλεία προκειμένου να είναι
σε θέση να καινοτομούν και να ηγούνται των μελλοντικών εξελίξεων στο τομέα της φροντίδας υγείας. Ο συνδυασμός ακαδημαϊκού τρόπου σκέψης και τεκμηρίωσης
με την χρήση πρακτικών και ρεαλιστικών επιχειρησιακών
στρατηγικών στον τομέα της υγείας θα βοηθήσει τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας να αναπτύξουν τεχνικές αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας, να επανασχεδιάσουν,
καινοτομώντας, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, με
έμφαση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος
υγείας.
Επίσης, οι απόφοιτοι θα εφοδιασθούν με όλες εκείνες
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, στα θέματα επικοινωνίας, δικτύων, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών
συστημάτων υγείας, ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών,
συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, σημάτων
και εικόνων που θα τους επιτρέπουν να επεξεργάζονται
με συστηματικό τρόπο όλες εκείνες τις πληροφορίες που
τους είναι αναγκαίες προκειμένου να παρέχουν ποιοτικότερη φροντίδα υγείας. Παράλληλα, η εξοικείωσή τους με
το πεδίο της πληροφορικής θα καλύψει υπολογιστικές και
πληροφοριακές πλευρές των διαδικασιών και των δομών
των υπηρεσιών υγείας ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο
καλύτερα την μελέτη των διαδικασιών της νόσου και της
λήψης αποφάσεων.
Ο Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι διττός.
Αφενός μεν στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων
στον τομέα της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις
του σύγχρονου, πολύπλοκου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του τομέα υγείας. Παράλληλα, το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τα στελέχη υπηρεσιών
υγείας με έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης έτσι ώστε να
μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις και διαίσθηση, αναλυτικό τρόπο σκέψης και κριτική θεώρηση προκειμένου να εξελιχθούν σε επιτυχημένους ηγέτες των υπηρεσιών υγείας.
Αφετέρου δε λόγω του ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες αυτό έχει συμβάλει ώστε να έχουν
τροποποιηθεί οι υπηρεσίες στο χώρο της υγείας. Έτσι, όλοι
οι οργανισμοί υγείας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν
πλήθος τεχνολογικών εργαλείων ώστε να διατηρούν την
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα τους. Για το
λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη, οι επαγγελματίες που
ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όσον αφορά τις διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας. Στην ουσία,
τον συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση
των επαγγελματιών υγείας με το γνωστικό αντικείμενο της
Πληροφορικής της Υγείας και αφορά την αποθήκευση, την
ανάκτηση, το διαμοιρασμό και τη βέλτιστη χρήση βιοϊατρικών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης, στοχεύοντας
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έτσι στην επίλυση των προβλημάτων και την βελτίωση της
φροντίδας υγείας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc in
Healthcare Management).
2. Πληροφορική της Υγείας (MSc in Health Informatics).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα
(90) 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 προσκεκλημένου διδάσκοντα από το
εξωτερικό, όπου το μάθημα θα διεξαχθεί στην αγγλική
γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική της Υγείας», μπορεί
να καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, ή του ιδιωτικού τομέα,
β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ΑΕΙ,
ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
στ) τέλη φοίτησης/δίδακτρα, όταν δεν επαρκούν οι παραπάνω πόροι.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αμοιβών των διδασκόντων, την
κάλυψη της αμοιβής της διοικητικής και γραμματειακής
υποστήριξης καθώς δεν επαρκεί το διοικητικό προσωπικό
του Τμήματος Νοσηλευτικής, αλλά και για τις υπόλοιπες αυξημένες απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ,
όπως μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς λόγους (συνέδρια
κτλ.), συντήρηση εξοπλισμού, αγορά επιστημονικών περιοδικών, συγγραμμάτων, αναλωσίμων κ.τλ. Το ύψος του
τέλους των διδάκτρων κυμαίνεται στα 2.000 ευρώ.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Δ-ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ 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.

41175

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. 828/2-7-2018
(2)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (MSc in Management
and Economics of Telecommunication Networks
and Information Systems).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY 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, 43, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 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,
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10. Τα ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποίησης του ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομικών των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων»
1844/10-12-2003, 569/Β/8-5-2006, 3592/Β/31-12-2014,
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ (11η
συνεδρίαση 28-3-2018),
12. To απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση
25-4-2018),
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρία 30-4-2018),
15. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Tην επανίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Διοίκηση και Οικονομική
των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών
Συστημάτων» (MSc in Management and Economics of
Telecommunication Networks and Information Systems)
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» (MSc
in Management and Economics of Telecommunication
Networks and Information Systems).

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα
λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών
Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.
4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών
Συστημάτων» θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των
μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε 800 ευρώ
ανά εξάμηνο, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται
αναγκαία ώστε να μπορεί το ΔΠΜΣ να εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων οργανισμών με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στο αντικείμενο
του ΔΠΜΣ. Τα στελέχη αυτά μεταφέρουν στους φοιτητές
του ΔΠΜΣ την εμπειρία της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς
συμπληρώνοντας αποτελεσματικά τη θεωρητική κατάρτιση που διασφαλίζεται μέσω της εμπλοκής του διδακτικού
προσωπικού των δύο εμπλεκομένων Τμημάτων του ΕΚΠΑ.
Επίσης, μέσω των διδάκτρων δίνεται η ευκαιρία στο ΔΠΜΣ
να ανανεώνει τον εργαστηριακό εξοπλισμό (υλικό, λογισμικό) ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές
για την εργαστηριακή εξάσκηση σε τεχνολογίες αιχμής (π.χ.
συστήματα υπολογιστικού νέφους, προηγμένες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις). Επίσης, τα έσοδα από τα δίδακτρα
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση επιστημονικών
δημοσιεύσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών και έξοδα
σεμιναρίων και ημερίδων ειδικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) στη «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων» έχει ως
αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη
της έρευνας στις νέες τάσεις των τηλεπικοινωνιών καθώς
και των συναφών πληροφοριακών συστημάτων, που συνδυάζουν την τεχνολογική, οικονομική, θεσμική, διοικητική
και κοινωνική διάσταση.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
Η εξειδίκευση πτυχιούχων στα σύγχρονα συστήματα
τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων και
στις οικονομικές, διοικητικές και θεσμικές διαστάσεις τους.
Στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών για τους μεγάλους οργανισμούς ή υπηρεσίες για το
δευτερογενή τομέα και για την εκπαίδευση καθώς και η
δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη των τομέων αυτών
που εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν διεπιστημονικές
γνώσεις.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
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 ή στην Αγγλική γλώσσα (στις περιπτώσεις
εξεχόντων διδασκόντων/εισηγητών από το εξωτερικό). Η
συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η χρονική
διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2025-26 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

ΑΔΑ: 6ΗΧ446ΨΖ2Ν-Λ5Ρ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3279/08.08.2018

ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, 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. 829/2-7-2018
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία
της Επιστήμης και της Τεχνολογίας-History and
Philosophy of Science and Technology».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY 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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 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 του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 9η/23-4-2018),
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018)
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018),
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13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας
της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, με «Ιστορία και Φιλοσοφία της
Επιστήμης και της Τεχνολογίας-History and Philosophy of
Science and Technology», από το ακαδημαϊκό έτος 20182019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιστορία και Φιλοσοφία της
Επιστήμης και της Τεχνολογίας», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας»
έχει ως αντικείμενο την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, δηλαδή τη μελέτη των επιστημών
και της τεχνολογίας από ποικίλες οπτικές γωνίες, εννοιολογικές, ιστορικές και κοινωνικές. Η μελέτη αυτή στηρίζεται
στη διεπιστημονικότητα, δηλαδή στην αλληλεπίδραση επιστημόνων με διαφορετικό υπόβαθρο, που έχουν ως κοινό
στόχο την έρευνα για την ανάπτυξη, τον τρόπο λειτουργίας,
τις εφαρμογές και τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες
της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν (1) την κατανόηση των
θεμελιωδών ιδεών στην επιστήμη και την τεχνολογία (2)
την κριτική θεώρηση για τον ρόλο της επιστήμης και της
τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος,
του παρόντος και του μέλλοντος και (3) την ανάπτυξη της
ικανότητάς τους να εκφέρουν υπεύθυνες γνώμες για την
ερευνητική και τεχνολογική πολιτική, μέσω σχετικών ενημερωτικών διαλέξεων ή γραπτών εισηγήσεων για τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει η πολιτική αυτή.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και
της Τεχνολογίας» (History and Philosophy of Science and
Technology) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History of
Science and Technology).
2. Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
(Philosophy of Science and Technology).
3. Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (History and Philosophy of Science and Technology).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατό
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τα πρώτα
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τρία εξάμηνα φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση εννέα (9)
μεταπτυχιακών μαθημάτων και, κατά το τέταρτο εξάμηνο,
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα (1) μεταπτυχιακό μάθημα, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην
ελληνική/αγγλική 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. «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και Τεχνολογίας» θα καλύπτεται από
τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία
ανέρχονται σε εξακόσια (600,00) ευρώ, καθώς και άλλες
πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά
προγράμματα κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία διότι δεν
καλύπτονται εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ
από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 20272028 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. 833/2-7-2018
(4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σχεδιασμός και
Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων» - «Drug
Design and Development».

Τεύχος Β’ 3279/08.08.2018

2. την υπ’ αριθ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθ. 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. το ΦΕΚ ίδρυσης (966/τ. Β΄/31-12-1993) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2297/τ.Β’/23-10-2015,
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση
19-4-2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρία 30-4-2018),
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Σχεδιασμός και
Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων»-»Drug Design
and Development», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
ως ακολούθως:

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φαρμακευτικής 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 «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών
Ενώσεων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

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,

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο
«Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου
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μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της
Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακολογίας και Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας και προσβλέπει στην προαγωγή της
επιστημονικής γνώσης και την εφαρμογή της νέας γνώσης
και τεχνολογίας, στο πεδίο της Φαρμακευτικής.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων
και η δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεταφοράς και αφομοίωσης νέων διαδικασιών
υψηλής τεχνολογίας και να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Εντάσσεται στο
πλαίσιο των προσπαθειών για τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση του επιπέδου των Μεταπτυχιακών Σπουδών
που παρέχει το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, σε επίπεδο ανταγωνιστικό προς τα
διεθνή πρότυπα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών
Ενώσεων» (MSc in Drug Design and Development) με τις
εξής ειδικεύσεις:
1. Φαρμακευτική Χημεία (Medicinal Chemistry).
2. Φαρμακολογία (Pharmacology).
3. Ραδιοφαρμακευτική Χημεία (Radiopharmaceutical
Chemistry).
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. «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων» θα καλύπτεται από:
- 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 2.800€/ανά φοιτητή,
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί η ερευνητική ενασχόληση των μεταπτυχιακών
φοιτητών στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας απαιτεί
την κατανάλωση οργανικών διαλυτών, χημικών και βιολογικών αντιδραστηρίων, άλλων εργαστηριακών αναλωσίμων,
την προμήθεια Η/Υ και λογισμικών, καθώς και την συντή-

41179

ρηση/επισκευή των υπαρχόντων και την προμήθεια νέων
εργαστηριακών οργάνων.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 20272028 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. 835/2-7-2018
(5)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική Φαρμακευτική» ("Clinical Pharmacy")
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 υπ’ αριθ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθ. 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»,
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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 του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 19-4-2018),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018),
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κλινική Φαρμακευτική» (“Clinical Pharmacy”), από το ακαδημαϊκό έτος 20182019, ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Φαρμακευτική» (MSc in “Clinical
Pharmacy”).

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φαρμακευτικής 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 Φαρμακευτική» (“Clinical Pharmacy”), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κλινική Φαρμακευτική» θα καλύπτεται από:
- Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα
οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2,400 ευρώ, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων, ύψους 2,400
ευρώ, κρίνεται αναγκαία γιατί το κόστος της εργαστηριακής
ενασχόλησης στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υψηλό.
Η εργαστηριακή ενασχόληση και εκπαίδευση απαιτεί εισαγόμενα στην πλειοψηφία τους αναλώσιμα πολύ υψηλού
κόστους (π.χ. χημικά αντιδραστήρια, οργανικούς διαλύτες
υψηλής καθαρότητας, δευτεριωμένους διαλύτες, αέρια ή
ασταθή αντιδραστήρια κ.λπ.) και τη χρήση -επομένως και
τη συντήρηση- μικρών οργάνων (συσκευές ανάδευσης,
κλίβανοι, ζυγοί, pHμετρα, ηλεκτρόδια, φυγόκεντροι κ.λπ.)
και μεγάλων μηχανημάτων (Φασματογράφοι NMR και μάζας, συσκευές αέριας και υγρής χρωματογραφίας, Η/Υ και
εξειδικευμένα λογισμικά κ.λπ.).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
Κλινική Φαρμακευτική έχει ως αντικείμενο τις δραστηριότητες και υπηρεσίες του κλινικού φαρμακοποιού που
στοχεύουν στην προώθηση της σωστής χρήσης των
φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών (medical devices)
από τον ασθενή. Η λέξη «Κλινική» δεν υπονοεί μόνο δραστηριότητες σε νοσοκομεία, αλλά περιλαμβάνει και όλες
τις υπηρεσίες των φαρμακοποιών που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες, όπως οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί,
οι φαρμακοποιοί του φαρμακείου, οι φαρμακοποιοί των
ιδιωτικών κλινικών, των οίκων ευγηρίας κ.λπ.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η παροχή των απαραιτήτων γνώσεων στο φαρμακοποιό ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει
τα πάσης φύσεως προβλήματα που προκύπτουν κατά τη
χορήγηση και χρήση των φαρμάκων. Πιο συγκεκριμένα,
το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώσεις (θεωρητικές αλλά και εφαρμοσμένες) στα γνωστικά πεδία
κλινικής φαρμακολογίας, παθολογίας-παθοφυσιολογίας,
βιοφαρμακευτικής, θεωρητικής και εφαρμοσμένης φαρμακοκινητικής, στατιστικής, καθώς επίσης στις εργαστηριακές και αναλυτικές μεθόδους στη διάγνωση και θεραπευτική παρακολούθηση ασθενών και στη θεραπευτική
αντιμετώπιση ενδιαφερουσών κλινικών περιστατικών και
δηλητηριάσεων.
Το ΠΜΣ Κλινική Φαρμακευτική έχει στόχο τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου, οι οποίες θα συγκρατούν ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού
δυναμικού που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες
σπουδές.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 90 (ενενήντα) 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 (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 202728 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
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