
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Χειρουργική Ανατομία»,(Surgical Anatomy).

2 Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και 
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Οργάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής και 
υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων» 
«Organization and Management of Palliative and 
supportive care for chronically patients».

3 Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ρητο-
ρική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» 
(Rhetoric, Humanities and Education).

4 Ίδρυση εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕ-
ΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ» [INTERNATIONAL PRIVATE LAW, LAW 
OF INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS 
AND COMPARATIVE LEGAL STUDIES).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. αποφ. 886/17-7-2018 (1)

  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Χειρουργική Ανατομία»,(Surgical Anatomy).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας 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, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
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7. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, 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 ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 216/27-05-2016 (1664/Β/10-06-2016) 
πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο 
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ».

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 03 Απριλίου 2018)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η, 18 Απριλίου 2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ» (Surgical Anatomy), 
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 «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
ενός Μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση των ειδικευόμε-
νων και ειδικευμένων ιατρών στην Χειρουργική Ανατομία.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικών 
και πρακτικών δεξιοτήτων στην Χειρουργική Ανατομία 
και την ερευνητική της μεθοδολογία.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές του ΠΜΣ 
θα πρέπει:

• Να έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις πάνω στην 
Χειρουργική Ανατομία.

• Να έχουν τις αντίστοιχες πρακτικές δεξιότητες με την 
ολοκλήρωση αντίστοιχου αριθμού και μεθοδολογίας 
ανατομών.

• Να έχουν αντιληφθεί και κατακτήσει την ερευνητική 
φιλοσοφία της Χειρουργικής Ανατομίας.

• Να έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία με συγκε-
κριμένο ερευνητικό ερώτημα.

• Να έχουν δημοσιεύσει στο διεθνή ιατρικό τύπο μία 
επιστημονική εργασία που άπτεται της διπλωματικής 
τους εργασίας.

• Να είναι σε θέση να συνδέσουν τα παραπάνω με αντί-
στοιχες γνώσεις και δεξιότητες Χειρουργικής.

Το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων με τις 
απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον 
ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα σε θέματα που 
αφορούν την Χειρουργική και την Ανατομία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία» (MSc in Surgical 
Anatomy).

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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 απα-
σχόληση 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 τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ανα-
τομία» θα καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται στα χίλια (1.000) ευρώ το εξάμηνο,

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία για την κάλυψη των εκπαιδευτικών υλικών, για την 
αγορά και συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
του ΠΜΣ, για την δαπάνη της τεχνικής υποστήριξης των 
μαθημάτων μέσω των AnatomageTable, καθώς και την 
αμοιβή των διδασκόντων.

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.
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Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσανομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ.     887/17-7-2018 (2)

Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και 

του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Οργάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής και 

υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων» 

«Organization and Management of Palliative and 

supportive care for chronically patients».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία 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/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας 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, δι-
ασφάλιση 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, 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 ποιό-

τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’αρ. 71 (ΦΕΚ 1414/Β’/8.7.2015) πράξη Πρύ-
τανηαντικατάστασης της υπουργικής απόφασης υπ’αρ. 
33124/ Β7(ΦΕΚ2201/Β’/2.10.2009) Αναμόρφωση του 
Προγράμματος.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 29 Μαρτίου 2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων Τμημάτων.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχο-
λής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, με τίτλο 
«Οργάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής και υποστη-
ρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων» «Organization 
and Management of Palliative and supportive care for 
chronically patients», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Νοσηλευτικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οργάνωση και 
διαχείριση ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντί-
δας χρονίως πασχόντων», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Οργάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής 
και υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων»

Έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ειδικών γνώσεων και δεξι-
οτήτων στο αντικείμενο Οργάνωση και Διαχείριση Ανα-
κουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως 
Πασχόντων.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι: να εκπαιδεύσει και να εξειδι-
κεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο 
πεδίο της Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας.

ΑΔΑ: ΨΚΒΟ46ΨΖ2Ν-39Ψ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50054 Τεύχος Β’ 4002/17.09.2018

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος που αποκτούν Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

• Διαθέτουν εξελιγμένες γνώσεις και επάρκεια δεξιοτή-
των για την οργάνωση και στελέχωση αυτόνομωνδομών 
παροχής ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας 
χρονίως πασχόντων.

• Μέσα από εξειδικευμένες δεξιότητες εκτιμούν την 
ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, να αναζητού-
ντρόπους βελτίωσης της και να είναι σε θέση να δια-
σφαλίζουν την εφαρμογή της.

• Αναπτύσσουν διερευνητικές δεξιότητες και χρησι-
μοποιούν αναλυτική και συνθετική σκέψη που διέπουν 
τηνολιστική ανακουφιστική φροντίδα με την υποστήρι-
ξητης τεχνολογίας η οποία παρουσιάζει σήμερα ραγδαία 
εξέλιξη και δεν εξαντλείται στα πλαίσια ενός βασικού 
προγράμματος, αλλά απαιτεί υψηλού επιπέδου εξειδι-
κευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

• Οργανώνουν εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες 
ανακουφιστικής υποστηρικτικής φροντίδας, στελεχών 
διαφορετικών ειδικοτήτων, που αποτελεί πρώτιστη ανά-
γκη κοινού στόχου μεταξύ των δεξιοτήτων στον τομέα 
αυτό.

• Αξιολογούν τις αντιδράσεις του πάσχοντος ατόμου-
που περικλείουν οργανικά συμπτώματα, λειτουργικούς-
περιορισμούς, ψυχοκοινωνικές διαταραχές και ανάγκες 
πληροφόρησης και εκπαίδευσης.

• Αναλαμβάνουν υπεύθυνα το σχεδιασμό, εφαρμο-
γήκαι εκτίμηση λειτουργικού προγράμματος φροντίδας 
καιαπο κατάσταση ς ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου. 

• Λειτουργούν ως συντονιστές των προγραμμάτων 
Ανακουφιστικής Υποστηρικτικής Φροντίδας και συνερ-
γάζονται αρμονικά με όλα τα μέλη της πολυδύναμης 
θεραπευτικής ομάδας υγείας.

• Συνηγορούν για τον πάσχοντα, προσφέροντας την-
κατάλληλη για εκείνον και την οικογένεια του πληροφό-
ρηση και εκπαίδευση ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη 
δυνατή προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες συνθή-
κες και προάγεται η αυτοφροντίδα, η ανεξαρτησία και 
η αυτονομία.

• Διαχειρίζονται με επιτυχία την ψυχική ένταση καιτον 
επαγγελματικό θρήνο που δημιουργούνται στο χώρο 
της εργασίας τους.

• Καλλιεργούν ηθική κριτική σκέψη για την αντιμετώ-
πιση των ηθικών προκλήσεων που εμφανίζονται στην-
κλινική πράξη.

• Καλλιεργούν προσωπική δέσμευση για τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας και της μείωσης του κόστους 
της παρεχόμενης ανακουφιστικής φροντίδας μέσωτης 
αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, της ανά-
πτυξης προτύπων, της ενεργούς συμμετοχής σε δραστη-
ριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, της καλλιέργειας, 
της έρευνας και της δια βίου συνεχιζόμενηςεκπαίδευσης.

• Έχουν εκπαίδευση εφάμιλλη αυτών των αντιστοίχων 
Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστι-
κής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»

(MSc in Organization and Management of Palliative 
and supportive care for chronically patients)»

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΠΜΣ 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 επι-
στημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής 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 ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και δι-
αχείριση ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας 
χρονίως πασχόντων»,θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 1100 € (χίλια εκατό ευρώ) ετησί-
ως, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί δεν υπάρχει ουδεμία κρατική επιχορήγηση 
καιοι τυχόν δωρεές θα λαμβάνονται υπ’όψιν εφόσον 
προκύπτουν.

Επομένως η μόνη σταθερή πηγή χρηματοδότησης του 
ως άνω ΔΠΜΣ είναι τα δίδακτρα των φοιτητών.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του 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.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσανομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. αποφ.     892/17-7-2018 (3)
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμή-

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ρητο-

ρική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» 

(Rhetoric, Humanities and Education).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία 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/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας 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, δι-
ασφάλιση 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, 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 ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το ΦΕΚ 796/6-5-2015 ίδρυσης του ΠΜΣ.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-

ματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση 19-4-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 14-3-2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 23-4-2018).

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικου Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού 
και Κα-ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ρητορική, Επιστήμες 
του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (Rhetoric, Humanities 
and Education), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδι-στριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
(ΠΤΝ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) θα 
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ρητορική, Επιστήμες 
του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» (Rhetoric, Humanities 
and Education), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και 
Εκπαίδευση»: [1] προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυ-
ξη της επιχειρηματολογικής ικανότητας και της πειθούς• 
[2] παρέχει γνώσεις, αφενός σχετικά με την ιστορία της 
ρητορικής και την καταλυτική της επίδραση στην εξέλιξη 
των κοινωνικοπολιτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων 
των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, αφετέρου σχετικά με τις 
τεχνικές παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, 
καθώς και ανάλυσης και παραγωγής ποικίλων πολυτρο-
πικών κειμένων, για χρήση στα ηλεκτρονικά μέσα και στο 
διαδίκτυο• [3] οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα έχουν αποκτή-
σει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις 
δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχο-
ληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία 
που συνδέονται με την επιστήμη τους ή με τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα τους, διοικητικά, επιχειρησιακά ή άλλα, με 
στόχο την ανάδειξη τους σε στελέχη με συμβουλευτικά 
και διοικητικά καθήκοντα.

Στοχεύει: [1] στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών, 
οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον χώρο της εκπαί-
δευσης, όσο και από τον χώρο των επιστημών, της πο 
λιτικής, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των 
MME και οι οποίοι επιζητούν τη δυνατότητα αποτελε-
σματικότερης επικοινωνίας μέσα και έξω από τον εργα-
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σιακό τους χώρο• ειδικότερα σε ό,τι αφορά το χώρο της 
εκπαίδευσης, το ΔΠΜΣ αποβλέπει [2] και στην κατάρτι-
ση εκπαιδευτικών ως στελεχών ειδικών στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων για την εισαγωγή και την ενίσχυση μα-
θημάτων ρητορικής και επιχειρηματολογίας, καθώς και 
σχετικών πρακτικών ασκήσεων, και στις τρεις βαθμίδες 
εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στη «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου 
και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Education)».

Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται ενεργός παρα-
κολούθηση των μαθημάτων και επιτυχής εξέταση στα 
προβλεπόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ με αναφορά του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Τα μαθήματα οργανώνονται σε τέσσερα (4) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση 
και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35%.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
σε συμμετοχή σε ρητορικά αγωνίσματα, καθώς και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι 
σαράντα (40) συνολικά. Η εισαγωγή φοιτητών προβλέ-
πεται σε ετήσια βάση.

Το τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή για την υποστήριξη 
του ΔΠΜΣ ανέρχεται σε 2.800 € (700 ευρώ ανά εξάμηνο) 
και το ποσό αυτό, είναι το ελάχιστο δυνατό για την ομαλή 
διεκπεραίωση του. Τα συνολικά έσοδα του ΔΠΜΣ ανέρ-
χονται ετησίως στο ποσό των 112.000 € και προέρχονται 
στο σύνολό τους από τα τέλη φοίτησης. Εξαιρουμένου 
του ποσού 33.600 που αντιστοιχεί στο ποσοστό 30% των 
εσόδων (άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν.4485/2017), 
απομένει σε ετήσια βάση το ποσό των 78.400 € για την 
οικονομική υποστήριξη του ΔΠΜΣ.

Η συνεισφορά των φοιτώντων στο κόστος υλοποίησης 
του ΔΠΜΣ κατανέμεται ως ακολούθως:

• Στην πρόσκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου 
να καλυφθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές 
περιοχές του ΔΠΜΣ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το ΔΠΜΣ 
από πλευράς ποιότητας να είναι ανταποδοτικό προς 
τους συμμετέχοντες και ανταγωνιστικό με άλλα Προ-
γράμματα. Επίσης, σε μετακινήσεις διδασκόντων και 
διδασκομένων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών 
και σε διασχολικούς/διαπανεπιστημιακούς αγώνες ρη-

τορικής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κόστος αυτό 
δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.

•Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΔΠΜΣ και 
τη συντήρηση του ιστοχώρου του.

• Στο κόστος των αναλωσίμων (αναλώσιμα υπολογι-
στών, φωτοτυπίες μεταπτυχιακών φοιτητών, φωτοτυ-
πίες διδασκόντων, τόνερ φωτοτυπικών και εκτυπωτών, 
χαρτικά, CD-ROM, DVD, βιβλία, κ.ά.), τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, 
του διοικητικού έργου αλλά και από τους ίδιους τους 
φοιτητές για την άσκηση του ερευνητικού τους έργου 
στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να 
καλυφθεί από άλλες πηγές.

• Στην αποκατάσταση των φθορών από τη χρήση του 
υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, το 
κόστος των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες 
πηγές.

Το ΔΠΜΣ δύναται να έχει πρόσθετες πηγές χρηματο-
δότησης όπως από ιδιώτες χορηγούς (εκδοτικούς οίκους, 
ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά.), από ερευνητικά προγράμ-
ματα, από εκπόνηση συναφών μελετών, από συγγραφή 
διδακτικών εγχειριδίων κ.ά.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερι-
κής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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. αποφ.     905/17-7-2018 (4)
Ίδρυση εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕ-

ΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ» [INTERNATIONAL PRIVATE LAW, LAW 

OF INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS 

AND COMPARATIVE LEGAL STUDIES).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
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έρευνα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017) και 
ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» και τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 85.

2. 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».

3. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/ 
2018 (ΦΕΚ Α’102).

4. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β’1466).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/ Α’/2.8.2005) 
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α’).

11. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3-6-2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της 
Νομικής Σχολής (συνεδρίαση 18.4.2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30. 4.2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 14-5-2018).

15. Το με αριθ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του εντατικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ, 
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» [INTERNATIONAL PRIVATE LAW, 

LAW OF INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS & 
COMPARATIVE LEGAL STUDIES) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο 
Διεθνών Συναλλαγών και Συγκριτικές Νομικές Σπουδές», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, του 
Κανονισμού του ΠΜΣ και του ν. 4485/2017.

2. Στη γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί 
Γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών, στην οποία κα-
τατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν 
το Π.Μ.Σ. Η γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών είναι 
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απο-
σκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης 
και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικεί-
μενο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και του συγκριτικού 
δικαίου, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της 
χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 
αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψη-
λού επιπέδου στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα και στη 
δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 
πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές 
ειδικεύσεις:

α) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλ-
λαγών (International Private Law, Law of International 
Business Transactions)

β) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές (Comparative Legal 
Studies)

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδο-
μήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπο-
χρεούνται σε υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική εργα-
σία και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική 
ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της 
Συνέλευσης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, χωρίς να προβλέ-
πονται φοιτητικές διακοπές [παρ. 2, αριθμ. 1, υπουργική 
απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ Β’1466)].
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Άρθρο 5
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-28, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ιδιωτικό Διεθνές 
Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών και Συγκριτικές Νο-
μικές Σπουδές» 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 Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται στα 600 € για κάθε εξάμηνο (ανά φοιτη-
τή), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες βιβλιογραφικής 
ενημέρωσης και τεκμηρίωσης (με την αγορά βιβλίων, τη 
συνδρομή επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών 
βάσεων δεδομένων), καθώς και για να καταστεί δυνατή η 
πρόσκληση αλλοδαπών καθηγητών ώστε να επιτευχθεί 
η επικοινωνία των φοιτητών με τα δρώμενα στο διεθνές 
επιστημονικό περιβάλλον.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ και τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02040021709180008*
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