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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα / General Pediatrics and
Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and
Research» .

2

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology).

3

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» «INTERVENTIONAL
CARDIOLOGY».

4

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» “Strategies of Developmental and Adolescent
Health”.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 873/9.7.2018
(1)
Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα / General Pediatrics and
Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and
Research» .
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

Αρ. Φύλλου 3825

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102)
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Την υπ’ αρθιμ. 81/22-06-2015 (ΦΕΚ 1400/Β’/
07-07-2015) πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 25327/Β7/01-08-2006
(ΦΕΚ 1036/Β’)/Αναμόρφωσης του Προγράμματος.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
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τίτλο τίτλο «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα / General Pediatrics and Pediatric
Subspecialties: Clinical Practice and Research», 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 (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενική και
Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει ως αντικείμενο την
Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη
και Έρευνα.
Η Γενική Παιδιατρική και οι Εξειδικεύσεις της, με την
συνεχή πρόοδο της Επιστήμης και της Τεχνολογίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο επιστημονικό όσο και ερευνητικό, και δημιουργούν σημαντικές
προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε αυτά τα
επιστημονικά πεδία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση των σπουδών σε
μεταπτυχιακό επίπεδο και η παροχή υψηλής ποιότητας
α) θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην Γενική
Παιδιατρική και Παιδιατρικές Εξειδικεύσεις, καθώς και
β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.
Θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:
Γενική Παιδιατρική
Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Γενετική
Φαρμακολογία
Εξειδικευμένη Παιδιατρική
Λοιμώξεις στην Παιδιατρική
Ενδοκρινολογία, Μεταβολισμός και Διαβήτης
Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική
Πνευμονολογία/Αλλεργιολογία
Εφηβική Ιατρική
Παιδιατρική και Εφηβική Γυναικολογία
Εντατική και Επείγουσα Παιδιατρική
Πρώτες Βοήθειες
Ειδικά Παιδοχειρουργικά Θέματα
Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα
Πληροφορική της Υγείας
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Νομικά και Ηθικά θέματα στην Παιδιατρική
Βιοστατιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων
Πρακτική Άσκηση
Διπλωματική Εργασία
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη
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στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό
τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να:
στελεχώσουν Παιδιατρικές Μονάδες και Τμήματα
στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,
απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου,
διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» (MSc in General Pediatrics and
Pediatric Subspecialties: Clinical Practice and Research).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα» θα
καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών
φοιτητών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.000€ ανά
ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των ακολούθων εξόδων:
Μηχανήματα γραφείου, όπως καταστροφείς εγγράφων, αριθμομηχανές, μηχανήματα βιβλιοδεσίας κ.λπ.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συστήματα (όπως servers, οθόνες, εκτυπωτές, κ.λπ.), εξαρτήματα
Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ και παρεμφερών μηχανημάτων,
αγορά λογισμικού Η/Υ και διαφόρων λογισμικών, καθώς
και υλικά άμεσης ανάλωσης Η/Υ και περιφερειακών (τόνερ/μικροεξαρτήματα)
Οπτικοακουστικά μέσα, όπως συστήματα προβολής, projectors/οθόνες, εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων
κ.λπ.
Επιστημονικά όργανα και εξοπλισμός εργαστηρίων
(συμπεριλαμβάνονται και εξαρτήματα /ανταλλακτικά).
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών.
Επίπλωση, όπως έπιπλα, γραφεία, καρέκλες, κ.λπ.
Βιβλία, επιστημονικά περιοδικά καθώς και εκπαιδευτικό/επιστημονικό υλικό σε έντυπη μορφή ή σε μορφή CD, DVD.
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Έντυπα (όχι βιβλία), υλικά και έξοδα πολλαπλών
εκτυπώσεων, γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου.
Μηχανολογικός εξοπλισμός, λοιπά μηχανήματα
και εξαρτήματά τους, όπως καταψύκτες, ψυγεία, κλιματισμός κ.λπ.).
Αντιδραστήρια (όπως χημικά, ιατρικά, μοριακά, μικροβιολογικά, κ.λπ.) και εργαστηριακά αναλώσιμα (όπως
υαλικά, πλαστικά, σωληνάρια, εξειδικευμένα και γενικής
χρήσης αναλώσιμα εργαστηρίου, λοιπά υλικά άμεσης
ανάλωσης εργαστηρίων, κλπ.)
Αμοιβές για έκτακτο διδακτικό προσωπικό, διοικητική, ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη, καθώς και
υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Έξοδα διάφορων τρίτων, αναθέσεις υπηρεσιών,
π.χ. μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις, παροχές
υπηρεσιών, εργαστηριακές εξετάσεις κ.λπ.
Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής διδακτικού προσωπικού, προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 ν. 4485.2017 και φοιτητών για εκπαιδευτικούς
σκοπούς.
Δαπάνες διαφημίσεων από τον τύπο, το ραδιόφωνο/τηλεόραση και λοιπά μέσα ενημέρωσης, έξοδα
διοργάνωσης συνεδρίων/δεξιώσεων και παρεμφερών
εκδηλώσεων καθώς και διάφορα έξοδα προβολής και
διαφήμισης.
Συνδρομές σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, οργανισμούς/επαγγελματικές ή επιστημονικές
ενώσεις και βάσεις δεδομένων.
Έξοδα δημοσιεύσεων όπως προσκλήσεων, αγγελιών, ανακοινώσεων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά
περιοδικά, κ.λπ.
Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων, επίπλων,
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, επιστημονικών οργάνων,
εκτυπωτών φωτοτυπικών, Η/Υ, λογισμικού.
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
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Αριθμ. απόφ. 881/9.7.2018
(2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ. Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 2-3-2018
και 21-5-2018).
11. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 23-3-2018
και 22-5-2018).
12. Τα αποσπάσματα πρακτικού της Συγκλήτου του
ΕΚΠΑ (συνεδριάσεις 4-4-2018 και 6-6-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα
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οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις
σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στο πλαίσιο
του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική
Ψυχολογία» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις σπουδών:
α) «Σχολική Ψυχολογία» και
β) «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» με διακριτούς στόχους ως προς την κατάρτιση των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του.
Σκοπός του Προγράμματος της ειδίκευσης «Σχολική
Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικών στη
Σχολική Ψυχολογία, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς
τάσεις και πρακτικές στη Σχολική Ψυχολογία και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο
του μοντέλου επιστήμονα-επαγγελματία. Βασίζεται στον
πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου που αφορά:
α) στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και συμβουλευτική
υποστήριξη των μαθητών, β) στη διαλεκτική ψυχολογική
συμβουλευτική και συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς,
ειδικούς ψυχικής υγείας, γονείς, κ.ά.), γ) στην ανάπτυξη,
εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και
παρέμβασης και στη συνεργασία σχολείου-οικογένειαςκοινότητας, δ) στην ενίσχυση των θετικών σχέσεων και
της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική κοινότητα, ε) στη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση και
εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία για
τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών και στ) στη
διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.
Το Πρόγραμμα της ειδίκευσης «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα» αποσκοπεί στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών της εκπαίδευσης
και εκπαιδευτικών με ειδικές γνώσεις οι οποίες βασίζονται στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και πρακτικών
εφαρμογών στο πλαίσιο του μοντέλου επιστήμοναεπαγγελματία της Σχολικής Ψυχολογίας με βάση σύγχρονα δεδομένα διαφόρων κλάδων της Ψυχολογίας
και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και
πολυπολιτισμικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε σχέση με: α) τη μάθηση, τη θετική ανάπτυξη και
την προσαρμογή όλων των μαθητών στο σχολείο, β) τη
μάθηση, προσαρμογή και υποστήριξη των μαθητών με
διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά ανάπτυξης,
καθώς και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γ) την προώθηση και ενίσχυση της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου τους ως εκπαιδευτικών, που
αποσκοπεί στην κατάλληλη στήριξη των μαθητών και
την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας
στη σχολική κοινότητα, δ) την εφαρμογή προγραμμά-
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των πρόληψης, παρέμβασης και διαχείρισης κρίσεων
στη σχολική κοινότητα ε) τη συνεργασία με όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο διεπιστημονικών
ομάδων και στ) τη διαπολιτισμική αποδοχή, κατανόηση
και εναρμόνιση της διαφορετικότητας και στη συνηγορία
για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Σχολική Ψυχολογία» (Master Program in
School Psychology) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology)
2. «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη Σχολική Κοινότητα»
(Applications of Psychology in the School Community)
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές
φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, στην πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Ορισμένα από τα εξειδικευμένα σεμινάρια μπορεί να
πραγματοποιούνται σε κάποια διεθνή γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης 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. «Σχολική Ψυχολογία» θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση 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 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται: α) στο ποσό των
2.400 € ετησίως για την ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία»
(1200 €/εξάμηνο φοίτησης) και β) στο ποσό των 1.800 €
ετησίως για την ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας
στη Σχολική Κοινότητα» (900 €/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
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερι-
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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 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. 879/9.7.2018
(3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» «INTERVENTIONAL
CARDIOLOGY».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
6. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α’ 102).
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» .
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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10. Την υπ’ αρ. 226/27.5.2016 (ΦΕΚ 1721/Β’/15.6.2016)
πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Επεμβατική Καρδιολογία».
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Επεμβατική Καρδιολογία», (MSc in Interventional
Cardiology) 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 (ΠΜΣ) με τίτλο «Επεμβατική
Καρδιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επεμβατική Καρδιολογία » αποτελεί η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στην καρδιολογία και
ειδικότερα στην επεμβατική καρδιολογία, προάγοντας
τη γνώση και την έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και
εργαστηριακή άσκηση στη θεωρητική και στην πρακτική
προσέγγιση του θέματος.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο
πεδίο της Ιατρικής (ειδικότερα στην επεμβατική καρδιολογία) και της Νοσηλευτικής επιστήμης.…
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών
στις αρχές των νέων διαγνωστικών και επεμβατικών μεθόδων, θεραπειών και φροντίδας ασθενών και επί πλέον
στο να μπορούν οι απόφοιτοι:
• Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
• Να στελεχώσουν Αιμοδυναμικά εργαστήρια, Καρδιοχειρουργικές Μονάδες, Καρδιολογικές Μονάδες και
Καρδιολογικά Τμήματα στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
• Να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα
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• Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση, στους
χώρους εργασίας
• Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα
τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη
μείωση του κόστους νοσηλείας
• Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ»
«INTERVENTIONAL CARDIOLOGY».

Ι

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 και
κατά περίπτωση 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. «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται στα 1.000,00 € / εξάμηνο
Δεδομένου ότι το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητικά
μαθήματα και εργαστηριακή άσκηση, η επιβολή τέλους
φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την απόκτηση αντιδραστηρίων, αναλωσίμων υλικών καθώς και
εξειδικευμένων εγχειριδίων, τα οποία διατίθενται στους
φοιτητές τόσο για τη θεωρητική τους κατάρτιση όσο και
για την πρακτική τους άσκηση και την εκπόνηση της
διπλωματικής τους εργασίας.
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

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. απόφ. 875/9.7.2018
(4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» - “Strategies of Developmental and
Adolescent Health”.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’αρ. 344/23.03.2017(ΦΕΚ 1212/Β’/06.04.2017)
Πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΕΚΠΑ με τίτλο «Στρατηγικές Ανάπτυξης της
Εφηβικής Υγείας».
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).
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12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου
2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»
(MSc in Strategies of Developmental and Adolescent
Health ), 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 (ΠΜΣ) με τίτλο «Στρατηγικές
Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» (MSc in Strategies
of Developmental and Adolescent Health ) σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τις
Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες της
Υγείας και άλλους ειδικούς - επαγγελματίες (ψυχολόγους,
εκπαιδευτικούς και επιστήμονες που έρχονται αντιμέτωποι με σχετικά ζητήματα). Είναι σημαντικό όσοι πλαισιώνουν τα παιδιά και τους εφήβους στη ηλικιακή αυτή
φάση, να έχουν τα εφόδια προκειμένου να μπορούν να
αντεπεξέλθουν κατάλληλα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (Π.Ο.Υ.) θέτει ως προτεραιότητα τη φροντίδα εφήβων και νέων, προσδιορίζοντας τις ηλικίες αυτές ως τις
σημαντικότερες για τον περιορισμό της νοσηρότητας
των ενηλίκων του μέλλοντος.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
1. Να έχουν θεωρητικές γνώσεις γύρω από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής
και εφηβικής ηλικίας.
2. Να έχουν εξειδίκευση στην προσαρμογή της ηλικιακής ομάδας των παιδιών και των εφήβων στο σχολικό
πλαίσιο.
3. Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το παιδί
και τον/την έφηβο/η (σχολείο, οικογένεια, υγεία) και να
προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στη περίοδο αυτή
της ζωής τους.
4. Να πλαισιώνουν, οργανώνουν και συντονίζουν υπηρεσίες αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας.
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5. Να κρίνουν και να αξιολογούν το επίπεδο και την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά
και τους εφήβους στα πλαίσια ομάδων-δομών.
6. Να κατέχουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας τόσο με το παιδί και τον έφηβο/η όσο και με το
οικογενειακό του περιβάλλον, που συχνά συμπάσχει,
προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος σε πνεύμα κατανόησης και
συνεργασίας.
7. Να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις ιδιαίτερες επαγγελματικές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις και το ψυχικό
φορτίο που συνεπάγεται το λειτούργημα τους.
8. Να αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους βελτίωσης
των υπηρεσιών που προσφέρουν σε επιστημονικό επίπεδο.
9. Να συμβάλλουν στην ενημέρωση και στήριξη των
συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων και της οικογένειας
με στόχο την πρόληψη νοσογόνων καταστάσεων.
10. Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν πρωτοτυπία
στην επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.
11. Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και
να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή
νέας γνώσης.
12. Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της
ηλικιακής ομάδας (παιδιού ή εφήβου) στην οποία απευθύνεται η παρέμβαση.
13. Να δρουν αυτόνομα σε επαγγελματικό επίπεδο.
14. Να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή
επιστημονικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της
ποιότητας του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
του.
15. Να μελετούν το ελληνικό πλαίσιο και να αναλύουν
τα ζητήματα που τίθενται κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και τους παράγοντες που
τις αναδεικνύουν.
16. Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρίβεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και να συγγράφουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και περιεχόμενο.
17. Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσσόμενο κλάδο της αναπτυξιακής και εφηβικής ιατρικής, καθώς επίσης και της σχολικής ψυχολογίας.
18. Να αναπτύσσουν δεξιότητες εφαρμογής θεωριών
και μεθόδων έρευνας, ώστε να διεξάγουν και να αναπτύσσουν τη δική τους έρευνα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής
Υγείας» - (MSc in Strategies of Developmental and
Adolescent Health ) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους - (Developmental
and Adolescent Medicine and Development of Health
Services for Children and Adolescents)
2. Εκπαίδευση - Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education –
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Psychosocial Health and Development of Services for
Children and Adolescents)
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, πρακτικής άσκησης 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. Η παρακολούθηση κατά τα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών είναι
υποχρεωτική.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» 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,
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- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται συνολικά στις 4.000 ευρώ (1.000
ευρώ/ εξάμηνο) ανά φοιτητή,
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη μισθολογικών δαπανών όπως
αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης και αμοιβές διδασκαλίας τακτικού ή έκτακτου προσωπικού των
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.
4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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