
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Πειραιά.

2 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Πειραιά.

3 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» του Δήμου Σπε-
τσών.

4 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ» (MSc in Psychodynamic Psychotherapy 
in Medical Settings) και μετονομασία του σε 
«ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, ΚΛΙΝΙ-
ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙ-
ΣΕΙΣ» (MSc in PSYCHOTHERAPY: THEORETICAL 
FRAMEWORK, CLINICAL IMPLEMENTATION AND 
COMPARATIVE APPROACHES»).

5 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (MSc in 
Molecular and Applied Physiology).

6 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με τίτλο «Εκπαίδευση STEM και 
Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξε-
ων» («STEM Education and Educational Robotics 
Systems»).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 353/4-6-2021 
απόφαση της Εφορείας του Αιγινητείου Νοσοκο-
μείου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β΄ 2905).

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 352/4-6-2021 
απόφαση της Εφορείας του Αιγινητείου Νοσοκο-
μείου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β΄ 2905).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 83630 (1)
   Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Πειραιά. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 - Α’ 114).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.  4147/2013 
(Α’ 98) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν 
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), περί ελέγχου των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, σε συν-
δυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
8440/24.02.2011 (Β’ 318) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών περί του καθορισμού της λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Την υπ’ αρ. 320/2011 (Β’ 1998) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς, δια της οποίας έγινε 
η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μο-
νάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Πειραιά.

9. Την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πειραιώς, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιώς από την ανωτέρω 
απόφαση.

11. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (Β΄ 2055) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 616/2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς, περί τροποποί-
ησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επι-
τροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
του Δήμου Πειραιά», και ως εκ τούτου η υπ’ αρ. 320/2011 
(Β’ 1998) απόφαση σύστασης, διαμορφώνεται ως προς 
τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ως εξής:

«Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από 15μελές Συμ-
βούλιο αποτελούμενο από:

Τέσσερα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που εκπρο-
σωπούν τους εξής φορείς:

- Δύο διευθυντές/διευθύντριες εκ των πέντε αρχαι-
οτέρων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης.

- Μία/ένας εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών.
- Μία/ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέ-

ων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων 
ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

Εννέα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενα από 
την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δύο μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενα από 
την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 320/2011 (Β’ 1998) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

      Αριθ. 83631 (2)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Πειραιά. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 - Α’ 114).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.  4147/2013 
(Α’ 98) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν 
Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), περί ελέγχου των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, σε συν-
δυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 
8440/24.02.2011 (Β’ 318) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών περί του καθορισμού της λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών.

8. Την υπ’ αρ. 321/2011 (Β’ 1936) απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς, δια της οποίας 
έγινε η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Σχο-
λικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του 
Δήμου Πειραιά.

9. Την υπ’ αρ. 617/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Πειραιώς, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιώς από την ανωτέρω 
απόφαση.

11. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (Β΄ 2055) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 617/2019 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς, περί τροπο-
ποίησης της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης» του Δήμου Πειραιά, και ως εκ τούτου η υπ’ αρ.  
321/2011 (Β’ 1936) απόφαση σύστασης, διαμορφώνεται 
ως προς τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, ως 
εξής:

«Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από 15μελές Συμ-
βούλιο αποτελούμενο από:

Τέσσερα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που εκπρο-
σωπούν τους εξής φορείς:

- Δύο διευθυντές/διευθύντριες εκ των πέντε αρχαιο-
τέρων των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης.

- Μία/ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέ-
ων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων 

ΑΔΑ: ΨΑ6846ΨΖ2Ν-ΓΘΡ
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ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

- Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων κατά 
προτεραιότητα σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονά-
δας.

Εννέα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενα από 
την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δύο μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενα από 
την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 321/2011 (Β’ 1936) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθ. 83633 (3)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» του Δήμου Σπε-

τσών. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), και ειδικότερα τις δια-
τάξεις του άρθρου 225 περί υποχρεωτικού ελέγχου νομι-
μότητας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 11 του 
ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημά-
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 53).

5. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 241 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), αναφο-
ρικά με την κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), περί ελέγχου των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, σε συν-
δυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

8. Την υπ’ αρ. 912/21-12-2020 σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου Σπετσών περί κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Πε-
ριβάλλοντος Δήμου Σπετσών».

9. Την υπ’ αρ. 122/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Σπετσών περί της κατάργησης του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητι-
σμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών».

10. Το γεγονός ότι το ανωτέρω νομικό πρόσωπο δεν 
έχει συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο 
διαδοχικά οικονομικά έτη.

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αρ. 
122/2020 απόφαση, στο εν θέματι νομικό πρόσωπο δεν 
απασχολείται προσωπικό και ως εκ τούτου δεν τίθεται 
θέμα ένταξης του προσωπικού του καταργούμενου 
Ν.Π.Δ.Δ. στο Δήμο Σπετσών.

12. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 (Β΄ 2055) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών».

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 700/05-07-2021 (4)
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ» (MSc in Psychodynamic Psychotherapy 

in Medical Settings) και μετονομασία του σε 

«ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, ΚΛΙΝΙ-

ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙ-

ΣΕΙΣ» (MSc in PSYCHOTHERAPY: THEORETICAL 

FRAMEWORK, CLINICAL IMPLEMENTATION AND 

COMPARATIVE APPROACHES").

  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 
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

5. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

6. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

10. Την υπ’ αρ. 796/29.06.2018 (Β’ 3470) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙ-
ΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» (MSc in Psychodynamic Psychotherapy in 
Medical Settings).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22.04.2021)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 26-05-2021).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(31η συνεδρίαση,10-06-2021).

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

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο 
«ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ (MSc in Psychodynamic Psychotherapy in Medical 
Settings) και τη μετονομασία του σε «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙA: 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙ-
ΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» (MSc in Psychotherapy: theoretical 
framework, clinical applications and comparative 
approaches) από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 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 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) με τίτλο «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές 
και Συγκριτικές προσεγγίσεις» της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο τη θεωρία και την εφαρμογή 
των κύριων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων καθώς 
και την κριτική και συγκριτική προσέγγιση μεταξύ τους. 
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμο-
νες από τον χώρο της ψυχικής υγείας, ή και από συναφή 
επιστημονικά πεδία, στις αρχές και τις μεθόδους των βα-
σικών σχολών ψυχοθεραπείας, των οποίων η εφαρμογή 
προτείνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών σε 
συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά των ιατρικών πλαισίων 
εντός των οποίων οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπευτικές 
υπηρεσίες.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαί-

δευσης στα επιστημονικά πεδία της Ψυχιατρικής, της 
Ψυχοθεραπείας, καθώς και της προαγωγή της γνώσης 
και της έρευνας σε τομείς που εντάσσονται στο πλαί-
σιο των ανωτέρω επιστημονικών πεδίων. Προσφέρει 
τις κατάλληλες θεωρητικές βάσεις για την καθημερινή 
κλινική πράξη του επαγγελματία υγείας εντός του κλινι-
κού πλαισίου στο οποίο εργάζεται και για την καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ κλινικών θεραπευτών διαφορετικών 
κατευθύνσεων και την άμβλυνση των επαγγελματικών 
διαφορών.

Επιπλέον, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση στη 
συναφή με την ψυχοθεραπεία μεθοδολογία έρευνας, με 
στόχο τη δυνατότητα παραγωγής και εφαρμογής και-
νούριας γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, ΚΛΙ-
ΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» (MSc 
in PSYCHOTHERAPY: THEORETICAL FRAMEWORK, CLINICAL 
APPLICATIONS AND COMPARATIVE APPROACHES).

Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

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, συγγραφή επιστη-
μονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται 
στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση πρόσκλησης ει-
σηγητών από το εξωτερικό, τα μαθήματα διεξάγονται 
στην αγγλική γλώσσα).
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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. «Ψυχοθεραπεία: Θε-
ωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές και Συγκριτικές 
προσεγγίσεις» θα καλύπτεται από:

- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται στα χίλια ευρώ (1.000€) ανά εξάμηνο 
και συνολικά στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) για 
κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή (Επιστημονικές Εκδηλώσεις 
προς το ευρύτερο κοινό).

Το ύψος του προαναφερθέντος τέλους διδάκτρων 
είναι το ελάχιστο που επιτρέπει την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού και επιστρέφει ως παροχές προς τους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές είτε μέσω υπηρεσιών (γραμματεία, 
προσκεκλημένοι διδάσκοντες ειδικών επιστημονικών 
αντικειμένων), είτε εξασφαλίζοντας χώρους και εξοπλι-
σμούς αποκλειστικής χρήσης του ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2030-2031, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ 
«Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικά πλαίσια, Κλινικές εφαρμογές 
και Συγκριτικές προσεγγίσεις», καθώς και από τα αρμό-
δια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 702/05-07-2021 (5) 
      Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (MSc 

in Molecular and Applied Physiology).

  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» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

8. Την υπ’ αρ. 814/29.06.2018 (Β΄ 3471) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (MSc in 
Molecular and Applied Physiology).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρι-
κής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22.04.2021).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 26-05-2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(31η συνεδρίαση,10-06-2021).

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

Την τροποποίηση και τη λειτουργία Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (ΜSc in 
Molecular and Applied Physiology» από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μοριακή και Εφαρ-
μοσμένη Φυσιολογία», (ΜSc in Molecular and Applied 
Physiology» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική διδασκα-
λία, η προαγωγή της γνώσης, η απόκτηση δεξιοτήτων 
(κλινικών και εργαστηριακών), η εκπαίδευση και η έρευ-
να στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» με ειδι-
κή στόχευση στα θέματα της: α) Βασικής Έρευνας (Βasic 
Research), β) Φυσιολογίας και Λειτουργικού Ελέγχου της 
Αναπνοής (Physiology & Pulmonary Function Testing) 
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και γ) Θεραπευτικής Άσκησης και Ιαματικής Ιατρικής 
(Therapeutic Exercise & Therapeutic Medicine), από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει 
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ για σπουδές σε επίπεδο Δι-
δακτορικού (Ph.D.), όπως επίσης να καλλιεργήσει τις 
κλινικές και εργαστηριακές δεξιότητες των νέων επι-
στημόνων πάνω στις νεότερες τεχνικές και κλινικές 
μεθοδολογίες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της 
«Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» και των 
ειδικεύσεων του ΠΜΣ.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
α) Να στελεχώσουν ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και 

ερευνητικά εργαστήρια που ασχολούνται με τις Βιοϊα-
τρικές και Κλινικές Επιστήμες, ιδιαίτερα στις αντίστοιχες 
εργαστηριακές ή κλινικές ειδικεύσεις.

β) Να διδάσκουν με διδακτική επάρκεια σε προπτυχι-
ακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στο πεδίο της «Φυσιολογίας 
του Ανθρώπου» και των αντίστοιχων εργαστηριακών η 
κλινικών ειδικεύσεων.

γ) Να αποκτήσουν διεπιστημονικές γνώσεις και ερ-
γαστηριακές δεξιότητες στο πεδίο των επιστημών της 
Φυσιολογίας του Ανθρώπου που θα τους προετοιμάσουν 
για σπουδές επιπέδου διδακτορικού (Ph.D.) και ιδιαίτερα 
στις εργαστηριακές και κλινικές ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

δ) Να συνδέσουν ολιστικά τις θεωρητικές γνώσεις και 
τις πρακτικές δεξιότητες (κλινικές και εργαστηριακές) 
των αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ώστε να δύνανται να γίνουν 
ικανά στελέχη σε κλινικές και ερευνητικές μονάδες στις 
Επιστήμες Υγείας και ιδιαίτερα στις εργαστηριακές και 
κλινικές ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟ-
ΓΙΑ» (MSc in «Molecular & Applied Physiology») με τις 
εξής ειδικεύσεις:

α) Βασική Έρευνα (Βasic Research),
β) Φυσιολογία και Λειτουργικός Έλεγχος της Αναπνοής 

(Physiology & Pulmonary Function Testing)
γ) Θεραπευτική Άσκηση και Ιαματική Ιατρική 

(Therapeutic Exercise & Therapeutic Medicine).
Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση των μαθημάτων, διδακτική και ερευνητική 
απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται κυρίως στην ελληνική γλώσ-
σα και σε περίπτωση προσκεκλημένου ομιλητή από το 
εξωτερικό και στην 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

Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συνεργαζόμενων 
για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
ζ) τέλη φοίτησης.
η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται 

εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, 
μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των χιλίων ευρώ (1.000€) ανά εξάμηνο. Η επιβολή τέλους 
φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία διότι δεν έχουν 
εξασφαλισθεί δωρεές και επιχορηγήσεις που θα μπορού-
σαν να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα του προγράμ-
ματος, καθώς και ότι η εκπαίδευση των φοιτητών στη 
Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία προϋποθέτει 
χρήση αναλωσίμων υψηλού κόστους.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2030-2031 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργία του 
ΠΜΣ «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», 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

ΑΔΑ: ΨΑ6846ΨΖ2Ν-ΓΘΡ
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    Αριθμ. απόφ. 698/05-07-2021 (6)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Εκπαίδευση STEM 
και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Δι-
ατάξεων» ("STEM Education and Educational 
Robotics Systems").

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

2. Tην υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Tην υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Tις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’38).

5. Tις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Tις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ (12η συνεδρίαση 9/4/2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 26-05-2021).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(31η συνεδρίαση, 10-06-2021).

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με τίτλο «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκ-
παιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» (“STEM Education 
and Educational Robotics Systems”) από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το ΠΤΔΕ του EKΠΑ θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
ΠΜΣ με τίτλο «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαι-

δευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» (“STEM Education and 
Educational Robotics Systems”) από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαι-
δευτικών Ρομποτικών Διατάξεων» έχει ως σκοπό την 
κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, 
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής 
και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευ-
νας, την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την 
εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στους τομείς της Εκ-
παίδευσης των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών, 
της Τεχνολογίας και της Μηχανικής.

Σε σχέση με τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προ-
γράμματος, Μετά το πέρας του Προγράμματος, οι από-
φοιτοι θα είναι σε θέση:

- να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών στα Mα-
θηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες μέσω της ενίσχυσης 
του γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων τους.

- να διευρύνουν διεπιστημονικά τη διδασκαλία των 
γνωστικών αντικειμένων των συνιστωσών της Εκπαί-
δευσης STEM (Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τεχνο-
λογία, Μηχανική), ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της 
διδασκαλίας τους.

- να διευρύνουν τις δυνατότητες εφαρμογής των με-
θόδων της εκπαιδευτικής έρευνας στη διδασκαλία τους.

- να εισηγούνται τη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευ-
τικών προτάσεων στη διδασκαλία τους.

- να είναι τεχνολογικά εγγράμματοι και ικανοί λύτες 
πραγματικών προβλημάτων.

- να συνεργάζονται με άλλους εκπαιδευτικούς διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων.

- να είναι ικανοί μέντορες για την υποστήριξη άλλων 
εκπαιδευτικών.

- να βοηθήσουν άλλους εκπαιδευτικούς να αντιλη-
φθούν το εύρος των κρίσιμων προβλημάτων, που μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν μέσω των συνιστωσών του 
STEM, ώστε να μεταφέρουν αυτή την αντίληψη στους 
μαθητές τους, στοχεύοντας στη δημιουργία θετικών 
στάσεων απέναντι στις φυσικές επιστήμες και τα μαθη-
ματικά.

- να μπορούν να σταδιοδρομήσουν και σε άλλους 
εργασιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές 
γνώσεις και δεξιότητες.

- να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους μέσω της χρήσης 
των πιο σύγχρονων μέσων και εργαστηριακών μεθόδων, 
με έμφαση στον καθολικό σχεδιασμό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ μετά την πλήρη και επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών αποκτούν Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εκπαίδευση STEM και 
Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων».

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του 
ΕΚΠΑ.

ΑΔΑ: ΨΑ6846ΨΖ2Ν-ΓΘΡ
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Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγο-
νται 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 ΠΜΣ θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-

δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), 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 Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
στ) τέλη φοίτησης.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύ-
πτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρημα-
τοδότησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 
3.000 € συνολικά (750 €/εξάμηνο φοίτησης), τα οποία 
καταβάλλονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου 
σπουδών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2030-2031, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος «Εκπαίδευση STEM και Συ-
στήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων», 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

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην υπ’ αρ. 353/4-6-2021 απόφαση της Εφορείας του 

Αιγινητείου Νοσοκομείου που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2905) στη σελίδα 38200, 
στην Β’ στήλη, στον 07 στίχο διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «... 6’ εξάμηνο του έτους 2021 (έως 
31/12/2021)...»,

στο ορθό: «... 6’ εξάμηνο του έτους 2021 (από 1/7/2021 
έως 31/12/2021)...»,

στον Πίνακα «ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» στην 3η στήλη, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Ώρες Αργιών από 1/06/2021 έως 
31/12/2021»,

στο ορθό: «Ώρες Αργιών από 1/7/2021 έως 
31/12/2021»,

στον Πίνακα «ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» στην 4η στήλη, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Ώρες Νυχτερινών από 1/06/2021 έως 
31/12/2021»,

στο ορθό: «Ώρες Νυχτερινών από 1/7/2021 έως 
31/12/2021»,

στον Πίνακα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣ-
ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» στην 3η στήλη, διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Ώρες Αργιών από 1/1/2021 έως 
30/6/2021»,

στο ορθό: «Ώρες Αργιών από 1/7/2021 έως 
31/12/2021»,

στον Πίνακα «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣ-
ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» στην 4η στήλη, διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Ώρες Νυχτερινών από 1/1/2021 έως 
30/6/2021»,

στο ορθό: «Ώρες Νυχτερινών από 1/7/2021 έως 
31/12/2021».

  (Από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο)

Ι

(8)
      Στην υπ’ αρ. 352/4-6-2021 απόφαση της Εφορείας του 

Αιγινητείου Νοσοκομείου που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2905) στη σελίδα 38202, 
στην Α’ στήλη, στον 09 στίχο διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «...για το χρονικό διάστημα έως 
31/12/2021...»,

στο ορθό «...για το χρονικό διάστημα από 1/7/2021 
έως 31/12/2021...»,

στην Α’ στήλη, στον 14 στίχο διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «...για διακόσιους πενήντα έξι (256)...»,
στο ορθό «...για διακόσιους εξήντα τρεις (263)...»,
στην Α’ στήλη, στον 19 στίχο διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «...για το β’ εξάμηνο του έτους 2021 

(έως 31/12/2021)...»,
στο ορθό «...για το β’ εξάμηνο του έτους 2021 από 

1/7/2021 έως 31/12/2021...». 

    (Από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο)
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