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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο: «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος
του Χριστιανισμού / Sources, Worship, and the
Intercultural Life of Christianity» .

2

Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Στατιστικής και
Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»/
«Applied Economics and Finance».

3

Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ» («High Risk
Pregnancy»).

4

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Θρησκειολογία» - «Study of Religion».

5

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παγκόσμια Υγεία Ιατρική των Καταστροφών» “Global HealthDisaster Medicine” .

6

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Εκπαίδευση Τεχνολογία
και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational
Technology and Hurman Resources).

Αρ. Φύλλου 4317

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 991/28-8-2018
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο: «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος
του Χριστιανισμού / Sources, Worship, and the
Intercultural Life of Christianity» .
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
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10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 13η/
5.6.2018)
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4.7.2018)
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 19.7.2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
του ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός
βίος του Χριστιανισμού» από το ακαδημαϊκό έτος 20182019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Πηγές, Λατρεία και
Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Το ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του
Χριστιανισμού» αποτελεί ένα αναμορφωμένο τμήμα του
ΠΜΣ «Θεολογία και Κοινωνία», το οποίο με τη σειρά του
αποτελεί αναμόρφωση του ΠΜΣ «Πρόγραμμα Κοινωνικής Θεολογίας»: [ΦΕΚ υπ’ αριθμ 798 τ. Β΄/1993 ίδρυσης του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΥΑ Β1/716/23.9.1993), (πρώην
Ποιμαντικής - Μετονομασία: Προεδρ. Διατ. υπ’ αριθμ.
315/28.9.1994 ΦΕΚ 166/Α΄/6-10-1994) με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Θεολογίας», όπως τροποποιήθηκε
με τις αριθμ. Β7/5/24.3.2000 (ΦΕΚ 515/11.4.2000/τ.Β΄),
95947/Β7 και Β7/543π.ε. /23.12.2002 (ΦΕΚ 13/13.1.2003
τ.Β'), 209767/Ζ1/23-12-2014 [ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014) Αναμόρφωση του Προγράμματος] υπουργικές αποφάσεις και τις υπ’ αριθμ. 141/29-10-2015 (ΦΕΚ 2378/τ. Β΄/
5-11-2015) και 278/19-10-2016 (ΦΕΚ 3646/Β΄11-11-2016)
Πράξεις Πρύτανη].
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστιανισμού» έχει ως ερευνητικό αντικείμενο σπουδής τις
Πηγές, τη Λατρεία, καθώς επίσης και την πολιτισμική
έκφραση των ποικίλων πτυχών του διαπολιτισμικού βίου
του Χριστιανισμού.
Σκοπός του ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός
βίος του Χριστιανισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό
πεδίο των πηγών, της βιβλικής, ιστορικής, λατρευτικής,
αισθητικής, καθώς επίσης και της πατερικής θεολογικής
και δογματικής έκφρασης στο διαπολιτισμικό-χριστιανικό πλαίσιο.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Πηγές, τη Λατρεία και το Διαπολιτισμικό
Βίο του Χριστιανισμού» (Master of Arts (MA) in Sources,
Worship, and the Intercultural Life of Christianity) με τις
εξής ειδικεύσεις:
1. Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου/
Bible and the Mediterranean Intercultural Life.
2. Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλησιαστική Ιστορία και Δογματική Θεολογία / Patrology,
Church Literature, Church History and Dogmatic
Theology.
3. Λειτουργική-Αγιολογία / Liturgics-Hagiology
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/τριες 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 συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
«Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστιανισμού» 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 480€ το εξάμηνο, καθώς και άλλες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ύψους 480€/
εξάμηνο κρίνεται αναγκαία, διότι τα λειτουργικά έξοδα
του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, ήτοι οι δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού,
λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Το σύνολο
των εξόδων θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης, καθότι το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ είναι μεγάλο λόγω
του μεγάλου κατ’ ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων, της
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χρήσης νέων τεχνολογιών στις αίθουσες πολυμέσων, της
συντήρησης και της προμήθειας νέου εξοπλισμού για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και των λοιπών προαναφερθεισών δαπανών με σκοπό την επίτευξη ενός
σύγχρονου και υψηλού επιπέδου διδακτικού έργου.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του
Χριστιανισμού» 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. 992/28-8-2018
(2)
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Στατιστικής και
Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»/
«Applied Economics and Finance».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας λάβει 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 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 της παρ.
3α του άρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38)
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102)
6. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 75, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) σύμφωνα με την οποία το
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Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου του Αιγαίου κατατμείται στο Τμήμα
Μαθηματικών και στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
7. 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
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
9. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
10. 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.
11. Το ΦΕΚ ίδρυσης ή/και τροποποίησης του ΔΠΜΣ
(ΦΕΚ 1074, ΦΕΚ 1074 τ. Β΄/8.6.2015 και ΦΕΚ 1934/
τ. Β΄/2.6.2017).
12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 25-4-2018 και 18-7-2018).
13. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (συνεδριάσεις 25-4-2018
και 24-7-2018).
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων.
15. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 9-5-2018
και 18-7-2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου
(συνεδρίαση 30-4-2018).
17. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 14-5-2018 και 19-7-2018).
18. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 29-4-2018).
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Στατιστικής
και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»/«Applied Economics
and Finance» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα
Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν, από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική
και Χρηματοοικονομική» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο -Σκοπός
Γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εφαρμοσμένη οικονομική σε θέματα του ευρύτερου τομέα
της χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα αποβλέπει στην
εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της
εφαρμοσμένης οικονομικής, όπως η χρηματοοικονομική, η οικονομική πολιτική, η λογιστική και η ελεγκτική
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το συνεκτικό
υπόβαθρο των τριών κατευθύνσεων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι
ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση
της λειτουργίας της οικονομίας σε μικροοικονομικό και
μακροοικονομικό επίπεδο με την πρακτική εκπαίδευση
σε θέματα χρηματοοικονομικής, λογιστικής και ελεγκτικής του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Συγχρόνως,
επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η διεθνής
προβολή των συνεργαζομένων Τμημάτων, καθώς και η
διασύνδεσή τους με την ελληνική οικονομία σε εθνικό,
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την προετοιμασία των
φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, ή διεθνών οργανισμών και
γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων
ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των
σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
Επιπλέον, οι κάτοχοι του τίτλου Δ.Π.Μ.Σ. με ειδίκευση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν
εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού
επαγγέλματος μέσω της συνεργασίας με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Institute of Charter
Accountants of England and Wales.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (MSc in Applied Economics and Finance) στις
εξής ειδικεύσεις:
1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική (Financial
Analysis and Policy).
2. Δημόσια Ελεγκτική (Public Auditing)
3. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Applied
Accounting and Auditing).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τις ειδικεύσεις:
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• Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
• Δημόσια Ελεγκτική
120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την ειδίκευση:
• Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Κατά τη διάρκεια
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, και όπου κρίνεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριακών προγραμμάτων, φροντιστηριακών
ασκήσεων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν υπερβαίνουν
το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική
γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος ορίζεται
ως εξής:
1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:
Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) συνεχή εξάμηνα για τις ειδικεύσεις:
• Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική,
• Δημόσια Ελεγκτική
Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα για
την ειδίκευση:
• Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική,
2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης:
Για όλες τις ειδικεύσεις η φοίτηση μπορεί να παρέχεται
από πρόγραμμα μερικής φοίτησης το οποίο θα διαρκεί
μέχρι το πολύ διπλάσιο συνεχές χρονικό διάστημα του
αντίστοιχου προγράμματος πλήρους φοίτησης.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Δ.Π.Μ.Σ.
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη
Οικονομική και Χρηματοοικονομική» θα καλύπτεται από:
- τέλη φοίτησης
- 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,
Το τέλος φοίτησης ανέρχεται σε 1.600 ευρώ ανά εξάμηνο για τις ειδικεύσεις «Χρηματοοικονομική Ανάλυση
και Πολιτική» και «Δημόσια Ελεγκτική». Για την ειδίκευση
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» το τέλος φοίτησης ανέρχεται σε 1.850 ευρώ ανά εξάμηνο. Η επιβολή
τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των
δαπανών του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς οι άλλες πηγές χρηματοδότησης ή οι εν γένει πόροι για την λειτουργία του, δεν
είναι επαρκείς. Το συγκεκριμένο τέλος είναι ανάλογο των
πάσης φύσεως παροχών (π.χ. διδάσκοντες, λογισμικά,
βάσεις δεδομένων, πρόσθετο διδακτικό υλικό, ερευνητικές δραστηριότητες, διοικητική υποστήριξη) που
προσφέρει το Δ.Π.Μ.Σ. στους φοιτητές του.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό
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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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 993/28-8-2018
(3)
Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ» («High Risk
Pregnancy»).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/1207 «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. 74/10-07-2015 (ΦΕΚ 1437/Β΄) πράξη
Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης αριθμ. 68380/Β7 (ΦΕΚ 1908/Β΄/07-09-2009) Αναμόρφωσης του Προγράμματος, όπως αντικαταστάθηκαν από
την αριθμ. 297/12-12-2016 (ΦΕΚ 4390/Β΄/30-12-2016)
πράξη Πρύτανη.
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11. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018
και 16 Ιουλίου 2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 12 Απριλίου
2018 και 18 Ιουλίου 2018).
13. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018 και 19 Ιουλίου
2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ», 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 (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)
«Παθολογία της κύησης» στην Ιατρική Σχολή του
ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και εξειδίκευση στην παθολογία της κύησης, ένα ευρύ και
εξελισσόμενο τομέα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας
και πολλών άλλων κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των
επιπλοκών της κύησης. Εξειδικευμένη γνώση του θέματος θεωρείται διεθνώς αναγκαία για την κλινική και
εργαστηριακή παρακολούθηση των εγκύων και την
πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
των επιπλοκών. Πρέπει να σημειωθεί ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 15% των κυήσεων εμφανίζει επιπλοκές
στις οποίες αποδίδεται η συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας
και θνησιμότητας.
Μέσω της υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής
Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις πρόσφατες εξελίξεις
στο γνωστικό αντικείμενο οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Παθολογία της Κύησης» αποκτούν ισχυρό επιστημονικό
υπόβαθρο, τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια ιδιαίτερα
δυναμική περιοχή της σύγχρονης μαιευτικής.
Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η
• Εκπαίδευση στο πεδίο της παθολογίας της κύησης, η
οποία θεωρείται αναγκαία για την κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση της κύησης καθώς και τη πρόληψη,
διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών.
• Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
στην «Παθολογία της Κύησης».
• Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα.
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• Προαγωγή της έρευνας σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο.
Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα θα
μπορούν:
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
• Να στελεχώσουν Μαιευτήρια, Γυναικολογικές κλινικές, Μονάδες Εμβρυομητρικής Ιατρικής και άλλες δομές
υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να αποκτήσουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως υποψήφιοι
διδάκτορες.
• Να απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και
να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ» (MSc in High
Risk Pregnancy).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων
και των επιστημονικών εκδηλώσεων του Προγράμματος,
ενεργό συμμετοχή στη συζήτηση περιστατικών/βιβλιογραφική ενημέρωση/αντιπαραθέσεις, εκπαίδευση
στη νοσηλευτική μονάδα της παθολογίας της κύησης
στη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ στο ΠΓΝ
«Αττικόν», εκπαίδευση στο εργαστήριο της κλινικής και
τους Μαιευτικούς/Γυναικολογικούς υπερήχους, επιτυχή
εξέταση των μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών καθώς
και σε εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση σε τριμελή
επιτροπή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά περίπτωση την αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΚΥΗΣΗΣ» θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε επτακόσια
(700) ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Εναλλακτικά, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, υπάρχει δυνατότητα να καλύπτεται μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. από
• πόρους από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τη κάλυψη δαπανών διδασκαλίας και διοικητι-
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κής διαχείρισης του προγράμματος, προμήθεια αντιδραστηρίων για την διεκπεραίωση διπλωματικών εργασιών,
αγορά εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία και άλλα έντυπα),
οργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή των φοιτητών σε
συνέδρια, συντήρηση/λειτουργία οργάνων (υπερηχογράφων) για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. 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. 990/28-8-2018
(4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Θρησκειολογία» - «Study of
Religion».
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.

Τεύχος Β’ 4317/28.09.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 13η/
5.6.2018)
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4.7.2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 19.7.2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Θρησκειολογία»-«Study
of Religion», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θρησκειολογία», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Το ΠΜΣ «Θρησκειολογία» αποτελεί ένα αναμορφωμένο τμήμα του ΠΜΣ «Θεολογία και Κοινωνία», το οποίο με
τη σειρά του αποτελεί αναμόρφωση του ΠΜΣ «Πρόγραμμα Κοινωνικής Θεολογίας»: [ΦΕΚ αριθμ 798 τ. Β΄/1993
ίδρυσης του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΥΑ Β1/716/23.9.1993), (πρώην Ποιμαντικής - Μετονομασία: Προεδρ. Διατ. αριθμ.
315/28.9.1994 ΦΕΚ 166/Α΄/6-10-1994) με τίτλο «Πρόγραμμα Κοινωνικής Θεολογίας», όπως τροποποιήθηκε
με τις αριθμ. Β7/5/24.3.2000 (ΦΕΚ 515/11.4.2000 τ.Β΄),
95947/Β7 και Β7/543π.ε. /23.12.2002 (ΦΕΚ 13/13.1.2003
τ.Β'), 209767/Ζ1/23-12-2014 [ΦΕΚ 3579/τ. Β΄/31-12-2014) Αναμόρφωση του Προγράμματος] υπουργικές αποφάσεις και τις αριθμ. 141/29-10-2015 (ΦΕΚ 2378/τ.Β΄/
5-11-2015) και 278/19-10-2016 (ΦΕΚ 3646/Β΄11-11-2016)
Πράξεις Πρύτανη].
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη
«Θρησκειολογία» έχει ως αντικείμενο την επιστημονική
μελέτη του φαινομένου της θρησκείας και των επί μέρους θρησκειών.
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Σκοπός του ΠΜΣ είναι: είναι η καλλιέργεια της επιστημονικής μελέτης της παρουσίας της θρησκείας στην
κοινωνία, την ανθρώπινη ψυχή, τη σκέψη, την τέχνη και
τη λογοτεχνία, καθώς βέβαια και η μελέτη ορισμένων
σημαντικών θρησκειών όπως το Ισλάμ, οι Ανατολικές
θρησκείες στη Δύση και τα Νέα Θρησκευτικά Κινήματα,
δηλαδή να εκπαιδεύσει επιστήμονες οι οποίοι, με την
ειδίκευση που θα έχουν αποκτήσει, θα διαθέτουν την
απαραίτητη εμβάθυνση σε ποικίλες πτυχές της θρησκείας και των θρησκειών. Πέραν τούτων, σε μια βαθμιαία
πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως η ελληνική, η οποία έχει
προ πολλού καταστεί χώρα υποδοχής μεταναστών και
προσφύγων, αλλά και εξαιτίας της συμμετοχής της χώρας στο πείραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η επαφή
με τη θρησκευτική ετερότητα αποτελεί πλέον στοιχείο
της καθημερινότητας. Ως εκ τούτου, ο θρησκειολογικός
εγγραμματισμός καθίσταται πλέον πιο αναγκαίος παρά
ποτέ άλλοτε, ως ανάχωμα στις ακραίες φωνές και τον
φονταμενταλισμό. Είναι επιτακτική ανάγκη οι θρησκείες
και ό,τι εμπίπτει σε αυτές να μελετάται σε ακαδημαϊκό
επίπεδο από εξειδικευμένους επιστήμονες, νηφάλια και
υπεύθυνα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Θρησκειολογία» (Master of Arts (MA) in
Study of Religion) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Θρησκειολογία – Study of Religion
2. Βιοηθική των θρησκειών – Bioethics and Religions
3. Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη – Religious
Literature and Art
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 (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία»
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,
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- 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 480€ το εξάμηνο, καθώς και άλλες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ύψους 480€/
εξάμηνο κρίνεται αναγκαία, διότι τα λειτουργικά έξοδα
του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, ήτοι οι δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού,
λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Το σύνολο
των εξόδων θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης, καθότι το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ είναι μεγάλο λόγω
του μεγάλου κατ’ ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων, της
χρήσης νέων τεχνολογιών στις αίθουσες πολυμέσων, της
συντήρησης και της προμήθειας νέου εξοπλισμού για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και των λοιπών προαναφερθεισών δαπανών με σκοπό την επίτευξη ενός
σύγχρονου και υψηλού επιπέδου διδακτικού έργου.
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
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 987/28-8-2018
(5)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών» “Global
Health-Disaster Medicine” .
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. Το ΦΕΚ ίδρυσης 1787/Β/8-12-2006 (Υ.Α. 96632/Β7)
του ΠΜΣ με τίτλο «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων
Υγείας, καθώς και η υπ’ αριθμ. 75/8-07-2017 (ΦΕΚ 1414
τ΄Β) Πράξη Πρύτανη για την αναμόρφωση του εν λόγω
Προγράμματος.
11. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018 και
29.6.2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση, 12.4.2018
και 4.7.2018).
13. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30.4.2018 και 19.7.2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού.,
αποφασίζει
την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Παγκόσμια ΥγείαΙατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster
Medicine” (τροποποίηση τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»), 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 «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine”, σύμφωνα με
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τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.

κών δεξιοτήτων, ικανότητας στρατηγικής ανάλυσης αλλά
και του αντίστοιχου επαγγελματικού ήθους.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global
Health-Disaster Medicine” έχει ως αντικείμενο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, αλλά και απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων υγείας, επείγουσας
ιατρικής, ιατρικής ευπαθών ομάδων με έμφαση στους
μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Παράλληλα διδάσκονται
θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής πολιτικής, ανθρωπιστικού δικαίου και βασανιστηρίων, αλλά και θέματα επικοινωνίας της υγείας, επικοινωνιακής διαχείρισης του
κινδύνου, θέματα διαφάνειας και ανοικτών δεδομένων
στην δημόσια υγεία καθώς και θέματα συμμετοχικού
σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών υγείας. Συγκεκριμένα
το ΠΜΣ παρέχει γνώσεις για διαχείριση κρίσεων φυσικών καταστροφών και συρράξεων, για αρχές λειτουργίας
και διοργάνωση υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, για
σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης βαρύτητας, διακομιδής
και περίθαλψης θυμάτων μαζικών καταστροφών, για τις
παγκόσμιες και εθνικές προτεραιότητες σε ζητήματα
δημόσιας υγείας, διατροφής των πληθυσμών, ιατρικής
ταξιδιωτών, επιδημιολογίας τροπικών νοσημάτων και
σύγχρονων μεταδιδόμενων νόσων, για προβλήματα υγείας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού όπως πρόσφυγες,
ηλικιωμένοι, παιδιά, ουσιοεξαρτημένοι κ.λπ., για τα ειδικά
προβλήματα της υγείας της αναπαραγωγής και της υγείας σχετικής με το φύλο, για αρχές λειτουργίας διεθνών
οργανισμών υγείας και οργανισμών αρωγής, για αρχές
Διεθνούς Δικαίου, Γεωπολιτικής και παγκοσμιοποίησης
των προβλημάτων υγείας, διαπολιτισμικές και διαθρησκευτικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την υγεία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να εκπαιδεύει επαγγελματίες
υγείας ή σχετικών ειδικοτήτων σε (2) κατευθύνσεις επαγγελματικών και επιστημονικών δεξιοτήτων:
• Διεθνής ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
(«International Medicine – Health Crisis Management»)
• Ιατρική καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
(«Disaster Medicine – Health Crisis Management»)
Πρόκειται για δυο σχετικά νέα επιστημονικά πεδία
που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο παγκοσμίως στις ιατρικές σχολές.
Αναπτύχθηκαν για να απαντήσουν στο περίπλοκο πεδίο
των αναγκών και προκλήσεων υγείας που χαρακτηρίζει
τον σύγχρονο κόσμο: ¨Φαινόμενο επιδημιολογικής μετάβασης¨, αύξηση της έντασης ανθρωπογενών ή φυσικών
καταστροφών, διεύρυνση των ανισοτήτων, ενδυνάμωση ασθενών και κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα
ζητήματα αυτά απαιτούν μια καινοτόμο προσέγγιση με
έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνολικά φιλοδοξεί να
προετοιμάσει επαγγελματίες, ερευνητές και διαχειριστές
προγραμμάτων υγείας (Managers & Policy Makers) με
έναν ισχυρό συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, ερευνητι-

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (MSc in “Global Health – Disaster Medicine”) με τις
εξής ειδικεύσεις:
1. Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
“International Medicine-Health Crisis Management”
2. Ιατρική Καταστροφών - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
“Disaster Medicine - Health Crisis Management ”
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 και εκπαιδευτικών
πρακτικών σεμιναρίων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική
γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από
το εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό η γλώσσα
μπορεί να είναι η αγγλική . Επιπλέον σε περίπτωση που
περισσότεροι του 55% των φοιτητών έχουν ως μητρική
γλώσσα άλλης της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να
διεξαχθούν στην αγγλική
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. «Παγκόσμια Υγεία Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster
Medicine” θα καλύπτεται από:
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000,00)
ευρώ, καθώς και
- άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, πόρους από
ερευνητικά προγράμματα, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί είναι ουσιαστικά ο κύριος και σταθερός πόρος χρηματοδότησης της λειτουργίας του ΠΜΣ.
Το τέλος καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες για το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά και την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, την
παροχή των υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (τελετή
έναρξης ακαδημαϊκού έτους, τελετή λήξης ακαδημαϊκού
έτους, 2 επίσημες εκδηλώσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου που σχετίζονται με τις θεματικές του ΠΜΣ και με
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καλεσμένους ομιλητές), την κάλυψη των εξόδων προσκεκλημένων ομιλητών και εκπαιδευτών από το εξωτερικό, αλλά και τα κόστη διοργάνωσης 10 θεματικών
hands on σεμιναρίων ανά κύκλο σπουδών σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας, σε συνεργασία με τους εκεί τοπικούς φορείς πολιτικής προστασίας και τις εκεί τοπικές
υγειονομικές αρχές. Στο κόστος διοργάνωσης περιλαμβάνονται και κόστη όπως εξόδων διαμονής, διατροφής
και μετακίνησης των εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και
κόστη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού το οποίο και
διανέμεται στους εκπαιδευόμενους.
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. 996/28-8-2018
(6)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Εκπαίδευση Τεχνολογία
και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational
Technology and Hurman Resources).
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 37,43, 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»
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4. Τις παραγράφους 1 του άρθρου 2, 2 του άρθρου 4, 7
και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του άρθρου 42 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38)
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 796/06-05-2015 αναμόρφωσης του ΔΠΜΣ
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 23-5-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (συνέλευση 7η/8-6-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση
12η/20-06-2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4-7-2018).
15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 19-7-2018).
16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων .
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής με τίτλο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Educational Technology and
Human Resources) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων
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Πόρων» (Educational Technology and Human Resources)
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος θα έχει
το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη σύνδεση
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Σκοπός του προγράμματος είναι: η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου με εναλλακτικές μεθόδους
και με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η
παραγωγή πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο
θα διευρύνει τον ορίζοντα σκέψης και εφαρμογών της
καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης, η στήριξη από την
πλευρά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας της ανάπτυξης
του ανθρωπίνου δυναμικού και των εν γένει ανθρωπίνων
πόρων με στόχο την αποτελεσματικότητα και την επίτευξη των σκοπών του επιχειρούμενου έργου, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με την ενίσχυση
των μεταπτυχιακών φοιτητών με αξιοποιήσιμες γνώσεις
σε διάφορους τομείς και φορείς, ώστε να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική η ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
και η προσφορά ευκαιριών και δυνατοτήτων σε εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν σε ποικίλες απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη
Ανθρωπίνων Πόρων». Ο τίτλος χορηγείται στους φοιτητές του Προγράμματος από το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον τίτλο ωστόσο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Τμήματα
και Ιδρύματα.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και
Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής,
καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της
αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 34 του ν. 4485/2017 και τις
προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση
μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, καθώς και τα ακαδημαϊκά κριτήρια
που συνεκτιμώνται για την επιλογή των υποψηφίων ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα
κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου, η
βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία,
όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
καθώς και η σχετική ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα
(40). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί οι
υποψήφιοι ως υπεράριθμοι.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται
με απόφαση της ΕΔΕ.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος είναι:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόροι από ερευνητικά προγράμματα,
- πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη αιτία
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα
οποία ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000 €) ανά φοιτητή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία επειδή
τα λειτουργικά έξοδα του ΔΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη
Ανθρωπίνων Πόρων» 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
Όσον 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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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4317/28.09.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02043172809180012*

