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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία».

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψυχική
Υγεία Παιδιών και Εφήβων».

3

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών,
Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία», σε αντικατάσταση της Υ.Α. υπ’ αριθμ.
68396/Β7 [ΦΕΚ 1400/Β’/30.9.2003], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 22149/
Β7 [ΦΕΚ 332/Β΄/29.02.2008], που αφορά στο
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοριακή Ιατρική». Αναμόρφωση
προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 234/27.5.2016
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία».
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 μεταπτυχιακές 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΄).

Αρ. Φύλλου 1703

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 μονάδων. 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 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 Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 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
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και
Παχυσαρκία».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδη-
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μαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
αντικείμενο τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο αναπτυσσόμενο
αντικείμενο του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας, την πρακτική εξάσκηση και την προαγωγή της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα μπορούν:
• Να διαχειριστούν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
• Να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές του σακχαρώδη
διαβήτη και τα συχνά συνυπάρχοντα νοσήματα.
• Να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν παχύσαρκους ασθενείς.
• Να συμβάλουν στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας.
• Να πραγματοποιήσουν κλινική και βασική έρευνα στον
τομέα του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις
για τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» (MSc in Diabetes Mellitus and Obesity).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. συναφούς
γνωστικού αντικειμένου (πτυχιούχοι Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Σχολής, πτυχιούχοι Οδοντιατρικής Σχολής, πτυχιούχοι Νοσηλευτικής
Α.Ε.Ι., πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικού) της ημεδαπής ή
αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια
ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Τεύχος Β’ 1703/14.06.2016

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες νια την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Κύκλοι
Μαθήματα
Μαθημάτων
1ος
Μεταβολισμός
Φυσιολογία Παθοφυσιολογία
2ος
σακχαρώδους διαβήτη και
παχυσαρκίας
Διαγνωστικά κριτήρια 3ος
Κλινική εικόνα
Θεραπευτική αντιμετώπιση
4ος
σακχαρώδους διαβήτη και
παχυσαρκίας
Επιπλοκές σακχαρώδους
5ος
διαβήτη
6ος
Μεθοδολογία έρευνας
Πρακτική εξάσκηση:
Τακτικό εξωτερικό
διαβητολογικό ιατρείο,
7ος
ιατρείο διαβητικού ποδιού,
ιατρείο παχυσαρκίας
8ος
Διπλωματική εργασία

ECTS
Εξάμηνο
3 Α΄
12 Α’

5 Α’
20
-10 στο Α’
-10 στο Β’
20 Β΄
10 Γ’

20 Γ’

30 Δ’

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται
σε τριάντα (30) άτομα κατ' έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Μέλη ΔΕΠ, Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
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 την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» θα
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,
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 τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννιά χιλιάδες ευρώ (39.000,0 €) και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβή διδασκόντων, συντονιστή,
εξωτερικών συνεργατών, βοηθητικού
προσωπικού
Δαπάνες νια αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες, γενικές δαπάνες
Δαπάνες δημοσιότητας
Εξοπλισμός, εκπαιδευτικό υλικό και
δαπάνες διαδραστικής εκπαίδευσης
Δαπάνες φιλοξενίας και μεταφοράς
διδασκόντων εξωτερικού, δαπάνες
μετακινήσεων εσωτερικού
Δαπάνες υποτροφιών
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
23.000
3.000
1.000
7.500
1.500
3.000
39.000

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα
φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα και δ) χορηγίες από
επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 221/27.5.2016
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων».
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 μετα-
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πτυχιακές 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 μονάδων. 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 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 Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 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 Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και
Εφήβων».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.)
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Προγράμματος με αντικείμενο την «Ψυχική Υγεία Παιδιών
και Εφήβων».
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Το Πρόγραμμα στοχεύει στην:
• Παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ερευνητικής μεθοδολογίας αναφορικά με την Ψυχιατρική παιδιών και
εφήβων, την παιδική και εφηβική ανάπτυξη, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και τα μοντέλα υπηρεσιών ψυχικής
υγείας για παιδιά και εφήβους.
• Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι
να δύνανται να εργαστούν σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Παιδιών και Εφήβων καινά συνεισφέρουν σε συναφή
πρωτότυπη έρευνα.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαγνωστική αξιολόγηση,
τον θεραπευτικό σχεδιασμό και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα μπορούν να εργαστούν με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, να αποκτήσουν
τυπικά/απαραίτητα προσόντα για τη διεκδίκηση θέσεων
εργασίας σε διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού και να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο
εφόσον το επιθυμούν.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» (MSc
in «Child and Adolescent Mental Health»).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε.,
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι
Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας,
Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας, τμημάτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της
ημεδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α)του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. 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 μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
Εννοιολογικές
Προσεγγίσεις,
Διαταραχές και
Επιρροές στην
Ψυχική Υγεία
Παιδιών και Εφήβων
1. Εννοιολογικές
Προσεγγίσεις
2. Διαταραχές
Ψυχικής Υγείας
3. Επιρροές στην
Ψυχική Υγεία
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Μεθοδολογία
Έρευνας και
Στατιστική στην
Ψυχική Υγεία
Παιδιών και Εφήβων Ι
1. Μεθοδολογία
Έρευνας Ι
2. Στατιστική Ι
ΣΥΝΟΛΟ
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
Κλινικές Δεξιότητες
και Στρατηγικές
στην Ψυχική Υγεία
Παιδιών και Εφήβων
1. Προληπτικές
Παρεμβάσεις
2. Ψυχοκοινωνικές
θεραπείες
3.
Φαρμακοθεραπείες
ΣΥΝΟΛΟ
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Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
Κλινική
Αξιολόγηση και
Θεραπευτικές
20
Προσεγγίσεις
στην Ψυχική
Υγεία Παιδιών
και Εφήβων
1. Κλινική
5 Αξιολόγηση και
Διάγνωση
2. Θεραπευτικές
10
Προσεγγίσεις

ECTS

20

10
10

5
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Μεθοδολογία
Έρευνας και
10 Στατιστική στην
Ψυχική Υγεία
Παιδιών και
Εφήβων II
1. Μεθοδολογία
5
Έρευνας II
5 2. Στατιστική II
30 ΣΥΝΟΛΟ
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

10

5
5
30
ECTS

30

10

Διπλωματική
Εργασία

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

15
5
30

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) άτομα
κατ' έτος.

Τεύχος Β’ 1703/14.06.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής,
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. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν οι
χώροι διδασκαλίας, κλινικής άσκησης και οι βιβλιοθήκες
του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», καθώς και των
συνεργαζόμενων Τμημάτων της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
ή/και της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 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 τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 39.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ
Αμοιβές (διοικητική υποστήριξη, διδακτικό
37.000 €
προσωπικό)
Έξοδα δημοσιότητας και προβολής
300 €
Αναλώσιμα υλικά και γραφική ύλη
400 €
Έξοδα φιλοξενίας/συνεδρίων
300 €
Αγορά εκπαιδευτικού υλικού
300 €
Αγορά εξοπλισμού
400 €
Έξοδα (ενοικίαση χώρου και άλλα)
300 €
ΣΥΝΟΛΟ
39.000 €
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

19915

Αριθμ. πράξης 236/27.5.2016
(3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών,
Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία», σε αντικατάσταση της Υ.Α. υπ' αριθμ.
68396/Β7 [ΦΕΚ 1400/Β'/30.9.2003], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. υπ' αριθμ. 22149/
Β7 [ΦΕΚ 332/Β΄/29.02.2008], που αφορά στο
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοριακή Ιατρική». Αναμόρφωση 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 μεταπτυχιακές 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 μονάδων. 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 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 Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 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
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Την Υ.Α. υπ' αριθμ. 68396/Β7 (ΦΕΚ 1400/Β΄/30.9.2003)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. υπ’ αριθμ.
22149/Β7 [ΦΕΚ 332/Β΄/29.02.2008].
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 15η, 27-04-2016).
10. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μοριακή Βιοϊατρική Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία», σε αντικατάσταση της Υ.Α. υπ'
αριθμ. 68396/Β7 [ΦΕΚ 1400/Β΄/30.9.2003], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. υπ'αριθμ. 22149/Β7
[ΦΕΚ 332/Β΄/29.02.2008], που αφορά στο ΠΜΣ με τίτλο
«Μοριακή Ιατρική», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 αναμορφωμένο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές
θεραπείες και Βιοκαινοτομία», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες, και Βιοκαινοτομία» είναι η παροχή ανταγωνιστικής, διεθνούς επιπέδου
εκπαίδευσης στη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη.
Το πρόγραμμα συνδυάζει τη βασική ερευνητική γνώση και την κλινική πράξη με σκοπό την εκπαίδευση των
φοιτητών στη διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας των
νοσημάτων του ανθρώπου και την ανακάλυψη νέων
μοριακών και κυτταρικών θεραπειών.
Το πρόγραμμα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της
βιοϊατρικής έρευνας και της βιοτεχνολογίας μέσω σύγχρονων ερευνητικών κατευθύνσεων και τεχνολογιών.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (διδακτορικό κ.λπ.), να στελεχώσουν ερευνητικές υποδομές
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να εργαστούν σε τμήματα
έρευνας και ανάπτυξης (R & D) φαρμακευτικών εταιριών, να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες
υψηλής έντασης γνώσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία» (Msc in Molecular Biomedicine -Mechanisms
of Disease, Molecular and Cellular Therapies, Bioinnovation).
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών
Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών σχολών
(π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, (Βιο)πληροφορικής,
Νοσηλευτικής και άλλων) και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1
άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α)του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται, από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Το Π.Μ.Σ. είναι κλήρους και αποκλειστικής παρακολούθησης.
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 μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η
Αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα συγγράφουν τη
διπλωματική τους, καθώς και όλες τις εργασίες/ παρουσιάσεις στην Αγγλική γλώσσα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες εκπαίδευσης, τις οποίες οι φοιτητές θα παρακολουθούν
παράλληλα: 1. Μηχανισμοί Ασθενειών, 2. Μοριακές και
Κυτταρικές θεραπείες, 3. Βιοκαινοτομία και 4. Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες.
Α΄ ΕΞΑΜΗΜΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Εισαγωγή στη Βασική
Εργαστηριακή και την Κλινική
Ερευνητική Μεθοδολογία
Μοριακοί και κυτταρικοί
μηχανισμοί στη χρόνια φλεγμονή,
τις μεταβολικές και μολυσματικές
νόσους
Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί
στον καρκίνο
Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί
στις νευροεκφυλιστικές νόσους
Τεχνολογίες αιχμής στη μοριακή
βιολογία και τη γενετική

ECTS

Θεματική
Ενότητα

2

1η

3

1η

2

1η

2

1η

3

1η
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Βασικές αρχές Βιοπληροφορικής,
Υπολογιστικής Βιολογίας και
Βιοστατιστικής
Ιατρική Ακριβείας: Μεθοδολογίες,
τάσεις και προκλήσεις
Βιολογικές θεραπείες (μοριακές,
γονιδιακές και κυτταρικές) και
ανάπτυξη φαρμάκων -Από in silico
σε in vivo
Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας
Πνευματική ιδιοκτησία και
αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Μεταβιβάσιμες δεξιότητες
Ομαδικές συζητήσεις επί
πρωτοποριακής επιστημονικής
βιβλιογραφίας και εργασίες
ΣΥΝΟΛΟ - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Βιολογία Συστημάτων και
Βιοτεχνολογία
Επιχειρηματικότητα στον τομέα του
φαρμάκου και της υγειονομικής
περίθαλψης
Ομαδικές συζητήσεις επί
πρωτοποριακής επιστημονικής
βιβλιογραφίας και εργασίες
Α΄ Τρίμηνη Προχωρημένη
εργαστηριακή άσκηση (Rotation)
Β΄ Τρίμηνη Προχωρημένη
εργαστηριακή άσκηση (Rotation)
ΣΥΝΟΛΟ - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

2

2η

2

2η

2

2η

4

3η

2

3η

4

4η

2
30
ECTS

Θεματική
Ενότητα

2

2η

2

3η

2
12
12
30
ECTS
30
ECTS

Περάτωση έρευνας και συγγραφή
μεταπτυχιακής διπλωματικής
Συγγραφή ερευνητικής πρότασης
Ανάλυση 2 ερευνητικών θεμάτων
ΣΥΝΟΛΟ - Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

20
5
5
30

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
0 μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα κατ' έτος.
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ,Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ της Ιατρικής Σχολής και άλλων τμημάτων του ΕΚΠΑ.
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής; Ερευνητές
Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής και 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. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις διδακτικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας,
τα εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής Σχολής,
καθώς και των συνεργαζόμενων Τμημάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων και συνεργαζόμενων πανεπιστήμιων και
ερευνητικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 20232024, 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 148Α΄),
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
32.500,00. ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

Αμοιβές διδακτικού και υποστηρικτικού
προσωπικού

9.000 €

Έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας διδασκόντων και ΜΦ

8.000 €

Έξοδα οργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και συναντήσεις εργασίας

5.000 €

Δαπάνες Δημοσιότητας

2.500 €

Εξοπλισμός εργαστηρίου και γραφείου

3.500 €

Αναλώσιμα εργαστηρίων και ειδών γραφείου

2.500 €

Υποτροφίες

2.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

32.500 €

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Μοριακή Βιοϊατρική» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα φοιτητών, β)
ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις από εθνικούς (ΕΣΠΑ) και
ευρωπαϊκούς πόρους (Horizon 2020, Erasmus+, κ.α.),
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γ) χορηγίες/δωρεές από ιδρύματα, εταιρίες και ιδιώτες
και δ) ίδιους πόρους των συμμετεχόντων εργαστηρίων
και φορέων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
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μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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