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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. πράξης 35/19−03−2015 (1)
Αντικατάσταση Y.A. υπ’ αριθμ 4165/Β7 (ΦΕΚ 141/B/7−

2−2005)Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών με τίτλο «Ελάχιστα Επεμβατική 
Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχει−
ρουργική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Αναμόρφω−
ση του προγράμματος.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009) και 
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α’) 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−

νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/ 
2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 τ. Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 
Α΄/7−10−2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το Π.Δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυση, 
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Την υπ’ αριθμ. 4165/Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ 141/B/7−2−2005)
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών του Τμήματος που 

συμμετέχει στο ΠΜΣ: 
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (συνεδρίαση 28−5−2014)

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014)

10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ.1892/29.8.2014

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση όπως τρο−
ποποιήθηκε με υπ’ αριθμ. 4165/Β7 (ΦΕΚ 141/B/7−2−2005) 
που αφορά στη λειτουργία του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ελάχιστα Επεμβατική 
Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουρ−
γική» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
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δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ελάχιστα 
Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τη−
λεχειρουργική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν.. 3685/2008.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομπο−
τική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» είναι η μετεκπαί−
δευση πτυχιούχων Ιατρικής με τίτλο Ειδικότητος μιας 
εκ των χειρουργικών Ειδικοτήτων, ή όσων διανύουν τον 
χρόνο της ειδίκευσής τους στις αντίστοιχες Ειδικότη−
τες, στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική 
Χειρουργική και Τηλεχειρουργική.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγ−
χρονισμός του κλάδου χειρουργικής των Ιατρικών Σπου−
δών, η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και 
η εφαρμογή των επιτευγμάτων της προς όφελος του 
Κοινωνικού Συνόλου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης στην «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική 
Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» (MSc in «Minimally 
Invasive Surgery, Robotic Surgery & Telesurgery»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση 
των μαθημάτων, αποκλειστικά Πτυχιούχοι Ιατρικής με 
τίτλο μιας Ειδικότητας χειρουργικού τομέα (ή όσων 
διανύουν το χρόνο ειδίκευσης σε αντίστοιχες Ειδικό−
τητες) των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα 
με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) 

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συ−
νεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 
και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από 
τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 
4 του ν. 3685/08)

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια 
ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του με−
ταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής: 

Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την από−
κτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα προσφερόμενα 
μαθήματα είναι:

Α΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικού Ενδια−
φέροντος (30 ECTS)

1. Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας (3 ECTS)
2. Λειτουργία και χρήση του συναφούς εξοπλισμού 

(2 ECTS)
3. Ιατρική Πληροφορική (3 ECTS)
4. Βιολογία των Νεοπλασμάτων και Χειρουργική 

(5 ECTS)
5. Βασική Χειρουργική Έρευνα και Πειραματική Χει−

ρουργική (5 ECTS)
6. Αναισθησία και Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές 

(3 ECTS)
7. Βιοχημικές και Βιολογικές επιδράσεις των Ελάχιστα 

Επεμβατικών Τεχνικών (2 ECTS)
8. Αιματολογικές παθήσεις και Ελάχιστα Επεμβατική 

Χειρουργική (4 ECTS)
9. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές και ο ρόλος των 

στην Ογκολογία (3 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα Εξει−

δίκευσης (30 ECTS)
1. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική 

Χοληφόρων (2 ECTS)
2. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική 

του Ανωτέρου Πεπτικού και στην Χειρουργική της Νο−
σογόνου Παχυσαρκίας − Βαριατρικής (2 ECTS)

3. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική 
Παχέος Εντέρου (2 ECTS)

4. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική 
Συμπαγών οργάνων της Κοιλίας (2 ECTS)

5. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική 
Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος (2 ECTS)

6. Επεμβατικές Ενδοσκοπικές Τεχνικές στο ΓΕΣ (2 
ECTS)

7. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική 
ενδοκρινών αδένων (2 ECTS)

8. Θωρακοσκοπικές τεχνικές (2 ECTS)
9. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές 

στη Γυναικολογία (2 ECTS)
10. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές 

στην Ουρολογία (2 ECTS)
11. Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές 

στην Ωτορινολαρυγγολογία (2 ECTS)
12. Ελάχιστα Επεμβατικές τεχνικές στην Αγγειοχει−

ρουργική (2 ECTS)
13. Ελάχιστα Επεμβατικές τεχνικές στην Χειρουργική 

των Μεταμοσχεύσεων οργάνων (2 ECTS)
14. Βιοϊατρική Μηχανική (2 ECTS)
15. Αρχές Τηλεχειρουργικής και Ρομποτικής Χειρουρ−

γικής (2 ECTS)
Γ΄ Εξάμηνο: Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης 

(30 ECTS)
Εφαρμογή Λαπαροσκοπικών (και Ελάχιστα Επεμβα−

τικών Τεχνικών) στη Χειρουργική των Χοληφόρων, της 
Νοσογόνου Παχυσαρκίας (Βαριατρικής), του Ανωτέρου 
Πεπτικού, του Παχέος Εντέρου, των Συμπαγών Οργάνων 
της Κοιλίας, των Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος, των Εν−
δοκρινών αδένων, του Ουροποιητικού συστήματος και 
των Μεταμοσχεύσεων.

Η εκπαίδευση αφορά στην καθ’ ομάδας παρακολού−
θηση και σχολιασμό αντιπροσωπευτικών μαγνητοσκο−
πημένων εγχειρήσεων, καθώς και την πρακτική άσκη−
ση σε προσομοιωτές, σε πειραματικό χειρουργείο, σε 
ρομποτικό σύστημα Da Vinci και σε πραγματικές (live) 
εγχειρήσεις. 
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Δ΄ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007)

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) 
άτομα κατ’ έτος. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν σε διδακτικά και ερευ−
νητικά καθήκοντα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και εξωτερικοί συνεργάτες (μέλη 
ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) που διαθέ−
τουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4009/11, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση αυτού του ΠΜΣ θα χρησιμοποιη−
θούν οι αντίστοιχοι χώροι των επιστημονικών φορέων 
που μετέχουν στο Πρόγραμμα καθώς και η υλικοτεχνική 
υποδομή του Ινστιτούτου Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική 
Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» θα λειτουργήσει μέ−
χρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 
65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 
39.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, Ευρώ

Αμοιβές − Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού (Διοικητική − 
Γραμματειακή Υποστήριξη, Τεχνική Υποστήριξη, Εργαστηριακή Υποστήριξη)

34.790,00 Ευρώ

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες (Γραφείου, Αναλώσιμα Εκπαιδευτικών Χειρουρ−
γείων (πειραματόζωα, εργαλεία, χημικά αντιδραστήρια και λοιπά εκπαιδευτικά αναλώσιμα)

1.000,00 Ευρώ

Δαπάνες για προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμικού (Γραφείου, Η/Υ) 2.000,00 Ευρώ

Δαπάνες για υποτροφίες 0,00 Ευρώ

Δαπάνες Μετακινήσεων 0,00 Ευρώ

Δαπάνες Δημοσιότητας 0,00 Ευρώ

Δαπάνες για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (έντυπα και γραφική ύλη) 500,00 Ευρώ

 Γενικές Δαπάνες (Μίσθωση χώρων Πειραματισμού−Πρακτικής Εξάσκησης (Χειρουργεία), 
χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία εξομοιωτών, Μίσθωση Ειδικού Εξοπλισμού 
(Εξομοιωτές κλπ.), Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (ηλεκτρικές συσκευές, Η/Υ και συναφών 
περιφερικών συσκευών, μέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικού υλικού, έπιπλα, κλπ.)

710,00 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 39.000,00 Ευρώ

 Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβα−
τική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχει−
ρουργική θα καλύπτεται α) από δίδακτρα φοιτητών, β) 
ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή 
κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες−δωρεές

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας 
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. πράξης: 34/19−03−2015 (2)
Αντικατάσταση Y.A. υπ’ αριθμ 35234 [ΦΕΚ 1908/B’/

7−9−2009], που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών με τίτλο «Αναπαραγωγική−Αναγεννη−
τική Ιατρική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Αναμόρ−
φωση του προγράμματος. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και 
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
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Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄),
της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) 
και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 
Α΄/7−10−2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το Π.Δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, με−
τονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. Την Υ.Α 35234/Β7 [ΦΕΚ 1908/Β΄/7−9−2009]
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών του Τμήματος που 

συμμετέχει στο ΠΜΣ: 
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (συνεδρίαση 3−6−2014)

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014)

10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ.1892/29.8.2014

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

Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση όπως τρο−
ποποιήθηκε με υπ’ αριθμ. 35234/Β7 (ΦΕΚ 1908/Β’/7−9−
2009) που αφορά στη λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αναπαραγωγική−
Αναγεννητική Ιατρική» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αναπαρα−
γωγική−Αναγεννητική Ιατρική» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή 
υψηλού επιπέδου θεωρητικής εξειδίκευσης και η εξά−
σκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική και 
στην Αναγεννητική Ιατρική σε αποφοίτους Ιατρικών και 
άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας και σε αποφοίτους 
Βιολογικού Τμήματος και άλλων Τμημάτων των Σχο−
λών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει 
να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε 
ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να 
αποκτήσουν επιπλέον θεωρητική και πρακτική γνώση η 
οποία θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδι−

οδρομία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, αλλά και στην συνέχιση της επιστημονικής τους 
εξέλιξης με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που 
εξελίσσεται συνεχώς και ασχολείται με την ανατομία, 
φυσιολογία, ενδοκρινολογία και παθολογία του ανα−
παραγωγικού συστήματος στη γυναίκα και τον άνδρα, 
καθώς και με γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο 
συντηρητικά όσο και χειρουργικά στη θεραπεία τους.

Έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στα ζευγάρια 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Οι 
ήδη υπάρχουσες τεχνικές (IVF, ICSI, MESA, TESA), σε 
συνδυασμό με την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση 
(PGD) και screening (PGS), έχουν οδηγήσει σε γεννήσεις 
εκατομμυρίων υγιών παιδιών, ενώ νέες τεχνικές που 
εφαρμόζονται πειραματικά in vitro ωρίμανση ωαρίων 
(IVM), in vitro ανάπτυξη ωαρίων (IVG), πιστεύεται ότι 
στο μέλλον θα επιλύσουν τα προβλήματα που τυχόν 
δημιουργούνται από την εφαρμογή των υπαρχουσών 
τεχνικών.

Η Αναγεννητική Ιατρική είναι ένας νέος τομέας της 
Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέτη των βα−
σικών κυττάρων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων 
της έρευνας αυτής στην κλινική πράξη με στόχο τη 
θεραπευτική παρέμβαση σε σημαντικό αριθμό ασθενών. 
Στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα δοθεί έμφαση 
στη μελέτη των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, των 
κυττάρων του αμνιακού υγρού, των εμβρυϊκών γενετικών 
κυττάρων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επί−
πεδο (κυτταροκαλλιέργειες, μέθοδοι διαφοροποίησης 
βλαστικών κυττάρων, εκφράσεις γονιδίων, καθορισμός 
μονοπατιών κ.λπ.). Ειδικότερα, συνδυάζοντας τους δύο 
τομείς της Αναπαραγωγικής και Αναγεννητικής Ιατρικής, 
η πλήρης κατανόηση των παραγόντων που συμμετέχουν 
στην ωρίμανση των ωαρίων in vitro είναι σημαντική όχι 
μόνο όσον αφορά στην Αναπαραγωγική Ιατρική, αλλά 
και για την δυνατότητα να προσφέρει εναλλακτικές 
πηγές ωαρίων για παραγωγή εμβρυϊκών κυττάρων.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα βοηθήσει, επίσης, 
τόσο τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών Υγείας 
όσο και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επι−
στημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο 
εφαρμοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και 
σε κλινικοεργαστηριακό επίπεδο στην Αναπαραγωγή 
και την Γυναικολογική Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα 
βοηθήσει τους Κλινικούς Ιατρούς να αναγνωρίζουν ση−
μαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης σε σχέση με 
κλινικά ευρήματα και να έρθουν σε επαφή με εργαστη−
ριακές τεχνικές έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα 
την παθοφυσιολογία των διαφόρων ασθενειών.

Η Αναπαραγωγική−Αναγεννητική Ιατρική λόγω του 
θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος το οποίο τη 
χαρακτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί 
ενδελεχή και σε βάθος κατάρτιση, ενώ παράλληλα συν−
δέει την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα.

Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να καλύψει με πολύπλευρη θεωρη−
τική και πρακτική εκπαίδευση τις ανάγκες των φοιτητών 
Επιστημών Υγείας και Βασικών Επιστημών. Ειδικότερα, 
σε επίπεδο πρακτικής εκπαίδευσης, οι φοιτητές θα εκ−
παιδευτούν στις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπα−
ραγωγής που εφαρμόζονται κλινικά και πειραματικά, 
καθώς και στη Βιολογία των εμβρυϊκών κυττάρων, αλλά 
και σε τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Αναπαραγωγική−Αναγεννητική Ιατρική» 
(MSc in Reproductive−Regenerative Medicine).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικών Σχο−
λών, Τμημάτων Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοση−
λευτικής, Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βι−
οτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και άλλων Τμημάτων 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων 
Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και άλλων συναφούς γνω−
στικού αντικειμένου (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 
του ν. 3685/08). 

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων 
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 
3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζο−
νται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 
1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του με−
ταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΕΞΑ−
ΜΗΝΟ

1. Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπα−
ραγωγικής Οδού

4 Α

2. Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού 4 Α

3. Μοριακή Βιολογία της Αναπαραγωγής 5,5 Α

4. Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία 3 Α

5. Ενδοκρινολογία της κύησης− Εμβρυ−
ϊκή Ανάπτυξη

5,5 Α

6. Προγεννητικός Έλεγχος και Διάγνωση 2 Α

7. Υπογονιμότητα 3

8. Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστι−
κής στη σύγχρονη έρευνα

3 Α

Σύνολο ECTS 30

9. Γαμετογένεση και προεμφυτευτική 
διάγνωση

3 Β

10. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 3 Β

11. Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμο−
ποίησης

3 Β

12. Αναγεννητική Ιατρική 4 Β

13. Αρχόμενη κύηση−Επανειλημμένες 
αποβολές

3 Β

14. Εργαστήριο Εξωσωματικής Γονιμο−
ποίησης

6 Β

15. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 8 Β

Σύνολο ECTS 30

16. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 8 Γ

17. Εφαρμογές της Πληροφορικής στη 
Βιολογία

5 Γ

18. Κυτταροκαλλιέργειες στην Αναπα−
ραγωγή

5 Γ

19. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 12 Γ

Σύνολο ECTS 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007)

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) 
άτομα κατ’ έτος. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ των συνεργαζομένων Τμημάτων 
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 
16 του Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τις διδακτικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτη−
τών θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας της 
Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο 
Αλεξάνδρα, το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και το 
εργαστήριο Αναγεννητικής Ιατρικής της ιδίας Παν/μια−
κής Κλινικής και το εργαστήριο καθώς και οι νοσοκο−
μειακοί χώροι της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαρα−
γωγής της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής στο 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Οι φοιτητές θα έχουν άμεση 
πρόσβαση στο σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής των 
ανωτέρω εργαστηρίων. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί η 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του 
Νοσοκομείου Αλεξάνδρα.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ «Αναπαραγωγική−Αναγεννητική Ιατρική» θα 
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 
65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 
121.500 ευρώ και αναλύεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, 
Ευρώ

Αμοιβές− Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού 
και τεχνικού προσωπικού 

49.000

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθει−
ες (αντιδραστήρια, εξοπλισμός εργαστηρίων, 
αναλώσιμα, επισκευές)

45.968

Δαπάνες μετακινήσεως (δαπάνες μετακινήσε−
ων και συμμετοχές σε συνέδρια)

18.000

Γενικές δαπάνες (εργαστηριακές μετρήσεις, 
δημοσιεύσεις ερευνών)

8.532

ΣΥΝΟΛΟ 121.500€

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Αναπαραγωγική−Ανα−
γεννητική Ιατρική θα καλύπτεται α) από δίδακτρα φοι−
τητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχο−
ρήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες−δωρεές

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας 
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. πράξης 44/19−03−2015 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 

Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Σχολική Ψυ−
χολογία».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009) και 
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α’).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α’/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 
4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 
4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 
Α΄/7−10−2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το Π.Δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυση, 
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Την Υ.Α. υπ’ αριθ. Φ711/94/Β7/206 (ΦΕΚ 305, τ.Β΄/ 
7.5.1996), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/89814 (ΦΕΚ 
285, τ. Β΄/7.3.2005), Β7/116929 (ΦΕΚ 214, τ. Β΄/22.2.2007). 

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ψυχολογίας, 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 17/ 09/2014).

9. Τις αποφάσεις της ΓΣΕΣ του Τμήματος ΦΠΨ του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίες 23.7.14 και 22.10.14).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1/11/2014).

11. Το έγγραφο της ΑΔΙΠ με αριθ. Πρωτ. 924/7−3−14 από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του τότε Προγράμματος Ψυχολογίας (το 
οποίο εντάχθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας) ως μέρος του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας με τίτλο 
«Σχολική Ψυχολογία» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» με δύο 
κατευθύνσεις: α) «Σχολική Ψυχολογία» και β) «Εφαρ−
μογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα», σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 
3685/2008. Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη 
του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Σχολική Ψυχολογία» είναι η ενίσχυση της θετικής ανά−
πτυξης, της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής 
όλων των μαθητών στις διαφορετικές βαθμίδες και εκ−
παιδευτικά πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας 
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και της μάθησης, καθώς και η ενίσχυση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, 
σχολικής μονάδας και σχολικής κοινότητας. Επίσης, η 
εξειδικευμένη κατάρτιση των ειδικών − ψυχολόγων και 
εκπαιδευτικών − στο πλαίσιο του μοντέλου διασύνδε−
σης θεωρίας, έρευνας και παρεμβάσεων στο σχολείο. 
Απώτερο σκοπό αποτελεί η εφαρμογή των γνώσεων 
Σχολικής, Εξελικτικής, Γνωστικής, Συμβουλευτικής και 
Κοινωνικής Ψυχολογίας και των σχετικών ερευνητικών 
δεδομένων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυ−
ση της μάθησης και της προσαρμογής των μαθητών 
και την κατάλληλη υποστήριξη όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας, καθώς και την αποτελεσματική 
τους συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων. 

Ειδικότερα, σκοπός του Προγράμματος με κατεύθυνση 
«Σχολική Ψυχολογία» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση 
σχολικών ψυχολόγων σύμφωνα με τις σύγχρονες διε−
θνείς τάσεις και πρακτικές στη Σχολική Ψυχολογία και 
με βάση τον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολό−
γου που αφορά: στην ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και 
συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών, στη διαλεκτική 
ψυχολογική συμβουλευτική και συνεργασία με όλα τα 
μέλη της σχολικής κοινότητας (στελέχη εκπαίδευσης, 
εκπαιδευτικούς, ειδικούς, γονείς, κ.ά.), στην ανάπτυξη, 
εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης 
και παρέμβασης, στη συνεργασία σχολείου−οικογένει−
ας−κοινότητας και στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική 
κοινότητα. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές 
της κατεύθυνσης αυτής θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις 
και δεξιότητες που απαιτεί η ιδιότητα και ο ρόλος του 
σχολικού ψυχολόγου, όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Το Πρόγραμμα με κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχο−
λογίας στη σχολική κοινότητα» αποσκοπεί στην εκπαί−
δευση και κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαι−
δευτικών με ειδικές γνώσεις (θεωρητικές προσεγγίσεις 
και ερευνητικά δεδομένα) διαφόρων κλάδων της ψυχο−
λογίας −σχολικής, εξελικτικής, γνωστικής, συμβουλευτι−
κής, κοινωνικής− σε σχέση με: α) τη μάθηση, ανάπτυξη 
και προσαρμογή όλων των μαθητών στο σχολείο, των 
μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά 
ανάπτυξης, καθώς και των μαθητών με δυσκολίες μάθη−
σης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, β) την ενίσχυση 
της συμβουλευτικής διάστασης του ρόλου τους για την 
κατάλληλη στήριξη των μαθητών και την προαγωγή 
της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στη σχολική 
κοινότητα, γ) την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης 
και παρέμβασης σε σχολικές μονάδες και δίκτυα σχο−
λικών μονάδων, και δ) τη συνεργασία με όλα τα μέλη 
της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο διεπιστημονικών 
ομάδων με βάση τη διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευ−
τική. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές της 
κατεύθυνσης αυτής θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις και 
δεξιότητες για την κατανόηση των αναπτυξιακών και 
συναισθηματικών αναγκών και την κατάλληλη στήριξη 
των μαθητών, για αναγνώριση και κατανόηση προβλη−
μάτων μάθησης και προσαρμογής των μαθητών, για να 
εφαρμόζουν στην καθημερινή σχολική πράξη αποτελε−
σματικές πρακτικές για την μάθηση και την ψυχοκοινω−
νική προσαρμογή μαθητών και για να λειτουργήσουν ως 
μέλη της διεπιστημονικής ομάδας για πρόληψη, αξιολό−
γηση και παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυ−
χολογία» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις:

α. Σχολική Ψυχολογία
β. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι−

ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική 
Ψυχολογία» που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Σχολική Ψυχολογία» γί−
νονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμη−
μάτων Ψυχολογίας (Τμημάτων ή ισοτίμων Προγραμμά−
των Ψυχολογίας) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της 
αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Σχολική Ψυχολογία» που οδηγεί στην απονομή Μετα−
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Εφαρμογές της 
Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» γίνονται δεκτοί 
υποψήφιοι οι οποίοι είναι Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών 
Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής / Εκπαίδευσης Νηπια−
γωγών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευ−
σης, Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, των ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, Τμημάτων Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παι−
δαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμη−
μάτων Φιλολογίας, Τμημάτων Ιστορίας−Αρχαιολογίας, 
Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων 
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Γερμανι−
κής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Ιταλικής Γλώσ−
σας και Φιλολογίας, Τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Τμημάτων 
Μουσικών Σπουδών, Τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης 
(κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας) καθώς και Τμημά−
των Βρεφονηπιοκομίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθε−
ραπείας και Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή 
αντιστοίχων της αλλοδαπής. 

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων 
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 
3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζο−
νται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 
1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
και στις δύο κατευθύνσεις σε τέσσερα (4) διδακτικά 
εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει παραδόσεις, 
διαλέξεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης και ερ−
γαστήρια στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, δια ζώσης 
ή και μέσω διαδικτύου, καθώς και συμμετοχή σε παρεμ−
βατικά και ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται 
από το Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και 
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Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Επίσης, περιλαμβάνει 
συγγραφή διπλωματικής εργασίας, καθώς και πρακτική 
άσκηση σε σχετικούς με το χώρο της Σχολικής Ψυχο−
λογίας φορείς. 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του με−
ταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Κατεύθυνση «Σχολική 
Ψυχολογία»

ECTS Κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα ECTS

Σχολική Ψυχολογία: 
Σύγχρονες προσεγγίσεις 
και εξελίξεις

5 Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες προσεγγίσεις και εξελίξεις 5

Θέματα Εξελικτικής Ψυ−
χολογίας

5 Θέματα Εξελικτικής Ψυχολογίας 5

Κοινωνική και Διαπολι−
τισμική Ψυχολογία στη 
σχολική κοινότητα

5 Εφαρμογές της Κοινωνικής και Διαπολιτισμικής ψυχολογίας στη σχολική 
κοινότητα

7

Εφαρμοσμένη Γνωστική 
Ψυχολογία στο σχολείο

4 Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία στο σχολείο 6

Μεθοδολογία Επιστη−
μονικής Έρευνας − Στα−
τιστική Ι

6 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας − Στατιστική 7

Διάγνωση και αξιολόγη−
ση νοητικών λειτουργιών 
παιδιών και εφήβων

5

Σύνολο (Α΄ εξαμήνου) 30 Σύνολο (Α΄ εξαμήνου) 30

Β΄ Εξάμηνο

Κατεύθυνση «Σχολική 
Ψυχολογία»

ECTS Κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» ECTS

Αναπτυξιακή Νευροψυ−
χολογία

4 Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία 4

Μαθητές με ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες: 
Προσεγγίσεις και πα−
ρεμβάσεις σε διαφορετι−
κά εκπαιδευτικά πλαίσια

5 Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Προσεγγίσεις και παρεμβάσεις 
σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια

5

Συμβουλευτική και Δια−
λεκτική Συμβουλευτική 
στη σχολική κοινότητα: 
Θεωρητικές προσεγγί−
σεις και εφαρμογές

5 Συμβουλευτική και Διαλεκτική Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα: 
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές

5

Ψυχοδιαγνωστική αξι−
ολόγηση στη σχολική 
κοινότητα

5 Αξιολόγηση δυσκολιών μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο 
σχολείο

5

Αναπτυξιακή Ψυχοπα−
θολογία

4 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 4

Πρακτική άσκηση Ι − 
Εποπτεία

7 Πρακτική άσκηση Ι − Εποπτεία 7

Σύνολο (Β΄ εξαμήνου) 30 Σύνολο (Β΄ εξαμήνου) 30

Γ΄ Εξάμηνο

Κατεύθυνση «Σχολική 
Ψυχολογία»

ECTS Κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» ECTS

Πρόληψη και παρέμβαση 
στη σχολική κοινότητα

4 Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα 4
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*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο στους 35 κατ΄ έτος, που κατανέμονται, κατά πε−
ρίπτωση στις δύο κατευθύνσεις. Κάθε κατεύθυνση δεν 
μπορεί να έχει λιγότερους από 10 φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπε−
ται να απασχοληθούν:

α) Καθηγητές ΑΕΙ του Τμήματος
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 
16 του ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9

Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήμα−
τος, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλ−
ληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη Ψυχολογίας, 
το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολο−
γίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας, το Κέντρο 
Μελέτης της προσαρμογής ομάδων υψηλού κινδύνου 
και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» θα λειτουργήσει μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 72.000 € και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

Γραμματειακή Υποστήριξη 12.000

Αμοιβές − Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνι−
κού και διοικητικού προσωπικού

42.000

Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, Παρακολούθηση συνε−
δρίων, και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

6.000

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογι−
σμικού, αναβάθμιση αιθουσών & εργαστηρίων, 
εκπαιδευτικό υλικό

5.800

Υποτροφίες, βραβεία 4.200

Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες, ενοικίαση αιθουσών

2.000

Γενικό σύνολο 72.000

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα φοιτητών καθώς και από ερευνητικά προγράμ−
ματα, χορηγίες και δωρεές κτλ. 

Άρθρο 12
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 κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    

Μεθοδολογία Επιστη−
μονικής Έρευνας − Στα−
τιστική ΙΙ

4 Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο σχολείο 9

Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα 7 Σεμινάριο: Ειδικά Θέματα 7

Ψυχολογικές και ψυχοθε−
ραπευτικές παρεμβάσεις 
στη σχολική κοινότητα

5 Πρακτική άσκηση ΙΙ 

Πρακτική Άσκηση ΙΙ 5 Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης 5

Εποπτεία Πρακτικής Άσκη−
σης

5

Σύνολο (Γ΄ εξαμήνου) 30 Σύνολο (Γ΄ εξαμήνου) 30

Δ΄ Εξάμηνο

Κατεύθυνση «Σχολική 
Ψυχολογία»

ECTS Κατεύθυνση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα» ECTS

Πρακτική άσκηση ΙΙΙ 10 Πρακτική άσκηση ΙΙΙ 10

Εποπτεία Πρακτικής 
Άσκησης

10 Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης 10

Διπλωματική Εργασία 10 Διπλωματική Εργασία 10

Σύνολο (Δ΄ εξαμήνου) 30 Σύνολο (Δ΄ εξαμήνου) 30
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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