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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογία του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Κλινική Ψυχολογία» (Clinical Psychology).

2 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και Φιλο-
σοφίας της Επιστήμης και Πληροφορικής και Τηλε-
πικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών με τίτλο «Science, Technology, Society-Science 
and Technology Studies» («Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας»).

3 Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Οργανική Σύνθεση και 
Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» (Organic 
Synthesis and its Applications in Chemical Industry).

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φαρμακευτική 
Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» (“Pharmaceutical 
Analysis-Quality Control”).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 882/17.7.2018 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογία του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο «Κλινική Ψυχολογία» (Clinical Psychology).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

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

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου 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 διεθνοποίη-
ση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’/195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’/124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το ΦΕΚ 796 τεύχος Β/ 6 Μαΐου 2015 ίδρυσης.
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 

Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2.3.2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18-4-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 

(συνεδρίαση 30-4-2018).
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του 
ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία», από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Κλινική Ψυχολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο 
Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο την Κλι-
νική Ψυχολογία. Η Κλινική Ψυχολογία, εφαρμοσμένος 
κλάδος της ψυχολογίας, αποτελεί το επιστημονικό πεδίο 
σύγκλισης της θεωρίας και της κλινικής πρακτικής, όσον 
αφορά στην ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία ατόμων 
και ομάδων. Ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής 
λειτουργίας του ατόμου με στόχους την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυ-
σλειτουργιών και διαταραχών.

Ομάδα-στόχος της Κλινικής Ψυχολογίας είναι ολόκλη-
ρος ο πληθυσμός. Καλύπτεται όλο το ηλικιακό φάσμα 
από τη βρεφική έως και την τρίτη ηλικία, καθώς και όλες 
οι κοινωνικές, εθνικές και πολιτισμικές ομάδες, δεδομέ-
νου ότι απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής 
υγείας όλων των πολιτών.

Έμφαση δίνεται στις ευάλωτες ομάδες όπως είναι στις 
μέρες μας οι άνεργοι, μετανάστες, οι πρόσφυγες και εν 
γένει οι μειονότητες, καθώς αυτές οι κοινωνικές ομάδες 
που αντιμετωπίζουν αυξημένη επικινδυνότητα για την 
εμφάνιση δυσκολιών ως προς την ψυχική τους υγεία, 
π.χ. άτομα που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή.

Οι βασικοί τομείς της Κλινικής Ψυχολογίας, που απο-
τελούν τους θεμελιακούς άξονες της εκπαίδευσης που 
παρέχεται από το ΠΜΣ,είναι οι εξής:

Α. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση βασίζεται στη συνέντευ-
ξη, σε σταθμισμένες δοκιμασίες (τεστ), σε ποιοτικές πα-
ρατηρήσεις, σε πληροφόρηση του περιβάλλοντος με 
στόχο την εκτίμηση της νοητικής και ψυχικής και λει-
τουργίας καταλήγοντας στην έγκυρη διάγνωση.

Β. Παρέμβαση: Η κλινική παρέμβαση αφορά στην 
κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση ψυχολογικών 
δυσλειτουργιών και διαταραχών σε ατομικό, οικογενει-
ακό και ομαδικό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση. 
Πρόκειται για διαταραχές της βρεφικής, παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας, καθώς και της ενήλικης ζωής όπως 
αγχώδεις διαταραχές, ψυχώσεις, διαταραχές της διάθε-
σης, διαταραχές της προσωπικότητας, διαταραχές της 
πρόσληψης τροφής, διαταραχές συνδεόμενες με χρή-
ση ουσιών, ψυχοσωματικές διαταραχές, σεξουαλικές 
διαταραχές, οργανικά σύνδρομα καθώς και σύνδρομα 
συνδεόμενα με ιατρικές παθήσεις.

Μορφές παρεμβάσεων αποτελούν οι εξής:
• Ψυχοθεραπεία: ατομική, ομαδική, ή/και οικογενειακή, 

θεραπεία ζεύγους, θεραπεία μητέρας-βρέφους
• Παρέμβαση στην κρίση (π.χ. αντιμετώπιση απόπειρα 

αυτοκτονίας)

• Κοινοτικές παρεμβάσεις (π.χ. αντιμετώπιση προσφύ-
γων στην κοινότητα, στήριξη κοινότητας μετά από φυ-
σική καταστροφή, πλημύρα, σεισμό).

Γ. Πρόληψη: Η πρόληψη αφορά τον σχεδιασμό και 
εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας (π.χ. προγράμματα για την πρόληψη 
χρήσης ουσιών σε εφήβους) καθώς και την αποτροπή 
δυσλειτουργικής προσαρμογής (π.χ. προγράμματα ενη-
μέρωσης και παρακολούθησης ομάδων υψηλού κινδύ-
νου για εκδήλωση ψυχοπαθολογίας, όπως παιδιά από 
γονείς με σοβαρές ψυχικές ασθένειες).

Ε. Έρευνα: Ο Κλινικός Ψυχολόγος σχεδιάζει και υλο-
ποιεί ερευνητικά προγράμματα ποσοτικής και ποιοτικής 
φύσης. Ερευνητικά αντικείμενα περιλαμβάνουν την ψυ-
χική λειτουργία, όλα τα σύνδρομα ψυχοπαθολογίας,τις 
μεθόδους αξιολόγησης, τη διεργασία και την έκβαση της 
παρέμβασης-ψυχοθεραπείας, και την αποτελεσματικό-
τητα των προληπτικών προγραμμάτων.

Στ. Διδασκαλία: Η διδασκαλία περιλαμβάνει των σχε-
διασμό και τη πραγματοποίηση μαθημάτων σε σχέση 
με τα αντικείμενα της Κλινικής Ψυχολογίας. Εδώ υπάγε-
ται και η ψυχό-εκπαίδευση, δηλαδή η επιμόρφωση του 
γενικού πληθυσμού σε σχέση με θέματα που άπτονται 
των αντικειμένων της Κλινικής Ψυχολογίας. Συχνά, οι 
Κλινικοί Ψυχολόγοι καλούνται να διδάξουν σε κύκλους 
μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφω-
τικών σεμιναρίων σε θέματα της κλινικής ψυχολογίας.

Ζ. Δημιουργία Δομών Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι συχνά 
καλούνται να δημιουργήσουν, να συμμετέχουν, ή/και 
να συμβάλλουν στη διοίκηση ποικίλων δομών ψυχικής 
υγείας,. Στα πλαίσια αυτά καλούνται να συνεργαστούν 
με διεπιστημονικές ομάδες, και να διασφαλίσουν την 
εύρυθμη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιστη-
μονικών ειδικοτήτων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση 
ψυχολόγων στην Κλινική Ψυχολογία. Οι απόφοιτοι του 
ΠΜΣ θα μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα ως Κλι-
νικοί Ψυχολόγοι, συνδυάζοντας υψηλού επιπέδου ακα-
δημαϊκή γνώση, αξιόλογη κλινική πρακτική και έγκυρες 
ερευνητικές ικανότητες και τόσο στο δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, 
θα είναι δηλαδή σε θέση να φέρουν εις πέρας την αξιο-
λόγηση, παρέμβαση-ψυχοθεραπεία, πρόληψη, έρευνα, 
διδασκαλία, σε δημόσια και ιδιωτικά πλαίσια.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Ψυχολογία (MS ein Clinical 
Psychology).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
ογδόντα(180) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση, 
ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
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εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κλινική Ψυχολογία» 
θα καλύπτεται από:

α) δίδακτρα φοιτητών, τα οποία ανέρχονται στο ποσό 
των 3.250 ευρώ ετησίως,

β) χορηγίες, δωρεές,
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέ-

ων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή 
φυσικών προσώπων,

στ) έσοδα από διοργάνωση σεμιναρίων,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Εκτιμώντας ότι τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μόνο 

υποθετικά μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω πη-
γές χρηματοδότησης, καλύπτονται στο σύνολο τους από 
τέλη φοίτησης. Άλλωστε, από το 2010 που εισήχθησαν τα 
τέλη φοίτησης, αποτελούν, μέχρι σήμερα, τη μοναδική 
και σταθερή πηγή χρηματοδότησης.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για τους ακόλουθους λόγους.

1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την 
Πολιτεία

2. Καλύπτουν τις αμοιβές διδακτικού προσωπικού: με-
λών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις), επισκεπτών καθηγητών από Τμήματα άλλων 
Ελληνικών ΑΕΙ ή Τμημάτων του εξωτερικού, λοιπών δι-
δασκόντων/νέων επιστημόνων.

3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού προ-
σωπικού, του οποίου η παρουσία λειτουργεί ανταποδοτικά 
προς τους ΜΦ. Οι αμοιβές της συγκεκριμένης ομάδας συ-
νεργατών αιτιολογούνται και επιμερίζονται ως ακολούθως:

α) Υποστήριξη Ερευνητικών και Επιστημονικών Δράσεων 
που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του ΠΜΣ (συλ-
λογή και αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων, υποστήριξη 
έκδοσης επιστημονικών έργων, οργάνωση και υποστήριξη 
συνεδριακών, σεμιναριακών, και επιμορφωτικών δράσεων),

β) Εκπαιδευτική, διοικητική, γραμματειακή διαχείρι-
ση, σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, 
προώθηση δράσεων δημοσιότητας,

γ) Παροχή γενικής υποστήριξης και συνεργασίας με 
άλλα κλινικά/ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα, το δι-
δακτικό προσωπικό, τους επισκέπτες καθηγητές και τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές,

δ) Προώθηση δράσεων αξιολόγησης και διασφάλισης 
ποιότητας στην κλινική πράξη και τη διοίκηση,

στ) Οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης μεταπτυχιακών 
φοιτητών/-τριών και επικοινωνία με κλινικές μονάδες, 
δομές και φορείς.

4. Μετακινήσεις και διαμονή επισκεπτών καθηγητών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Αγορά αναλωσίμων, απαραίτητων για τη λειτουργία 
του ΠΜΣ.

6. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού.
7. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχια-

κούς φοιτητές.
8. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση ΠΜΣ, μέσω συ-

γκεκριμένων δράσεων προώθησης του (ενδεικτικά: 
ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπων αφι-
σών, συμμετοχή του ΠΜΣ σε ευρύτερες εκπαιδευτικές 
δράσεις προώθησης του).

9. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια 
ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων - απαραίτητων για 
την διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των αποτε-
λεσμάτων σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από 
διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες στο 
πλαίσιο των σπουδών τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.

10. Εκδόσεις πρακτικών ημερίδων/ διημερίδων/ συ-
νεδρίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογι-
σμικού.

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 δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

O Πρύτανης

  ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 883/17-7-2018 (2)
    Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας και Φι-

λοσοφίας της Επιστήμης και Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Science, Technology, Society-

Science and Technology Studies» («Επιστήμη, Τε-

χνολογία, Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τε-

χνολογίας»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43 45 και 85.

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

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

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α’/102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’/195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’/124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9η/23-4-2018 και συνεδρίαση 11η/
4-6-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14η/29-3-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-5-2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 6-6-2018).

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων (5-6-2018).

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

την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιστορίας 
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Science, Technology, Society-Science and Technology 
$τυαΐθ5»(«Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία-Σπουδές 
Επιστήμης και Τεχνολογίας»), από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) θα οργανώσουν και θα λειτουργή-
σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Science, 
Technology, Society-Science and Technology Studies», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσο-
φίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Science, Technology, Society-Science and 
Technology Studies» έχει ως αντικείμενο την παροχή 
υψηλού επιπέδου γνώσεων στη διεπιστημονική περιοχή 
που μελετά τη σχέση της επιστήμης και της τεχνολογίας 
με την κοινωνία συνδυάζοντας ένα εύρος πεδίων από τις 
ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανάδειξη καταρτισμένου 
δυναμικού που θα αξιοποιεί τις ανθρωπιστικές και κοι-
νωνικές επιστήμες για την κατανόηση του επιστημονι-
κού και τεχνολογικού φαινομένου. Στη βάση αυτής της 
κατανόησης το δυναμικό αυτό θα μπορεί να αναλύει, 
να ερμηνεύει, να παρεμβαίνει και να διατυπώνει προ-
τάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη 
και την τεχνολογία χρησιμοποιώντας το εννοιολογικό 
πλαίσιο, την ορολογία και τις έρευνες στις ανθρωπιστι-
κές και κοινωνικές επιστήμες, με σκοπό την ανάδειξη 
των βέλτιστων επιλογών σε ζητήματα επιστημονικής και 
τεχνολογικής πολιτικής, πολιτικής για την έρευνα και την 
ανάπτυξη, πολιτικής για την καινοτομία στο επιστημονι-
κό και τεχνολογικό επίπεδο, οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής για την επιστήμη και την τεχνολογία, ζητήματα 
δικαίου και ηθικής των επιχειρήσεων και των άλλων θε-
σμών της οικονομίας και της κοινωνίας που συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
ζητήματα επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής για 
αναδυόμενα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, όπως 
η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες, οι επιστήμες και 
οι τεχνολογίες που στοχεύουν στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος, η βιολογία, η ιατρική, η βιοτεχνολογία και 
η βιοϊατρική τεχνολογία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) σε «Science, Technology, Society-Science 
and Technology Studies» (MScin Science, Technology, 
Society-Science and TechnologyStudies)

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα 
(60) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά το πρώτο εξάμηνο φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων και, κατά 
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το δεύτερο εξάμηνο, σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων ή σε παρα-
κολούθηση και επιτυχή εξέταση δύο (2) μεταπτυχιακών 
μαθημάτων και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική ή την ελληνική 
γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Science, Technology, 
Society-Science and Technology Studies»0a καλύπτεται 
από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται σε χίλια (1.000) ευρώ συνολικά (500 
ευρώ ανά εξάμηνο), καθώς και από άλλες πηγές, όπως 
δωρεές, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προγράμματα 
κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία διότι 
δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου τα λειτουργικά έξοδα 
του ΔΠΜΣ από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

  ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 884/17-7-2018 (3)
    Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και του Τμήματος Επιστήμης Τροφί-
μων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Οργανική 
Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομη-
χανία» (Organic Synthesis and its Applications in 
Chemical Industry).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

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

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

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α’/102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’/195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’/124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 103282/Β7/2003 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ Β’/1737) και την υπ’ αριθμ. 212/16-5-2016 
πράξη Πρύτανη τροποποίησης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’/1531).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5/3/2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε-
δρίαση 18-4-2018).

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

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30-4-2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 16-4-2018).

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

την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Χημείας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Επιστήμης Τρο-
φίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Οργανική Σύνθεση 
και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» (Organic 
Synthesis and its Applications in Chemical Industry), από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα 
λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμο-
γές της στη Χημική Βιομηχανία», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο την Οργανική Σύνθεση 
και γενικότερα την Οργανική Χημεία και τις Εφαρμογές 
τους στη Χημική Βιομηχανία.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέ-
δου (θεωρητικού και εργαστηριακού) μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα σύνθεσης και μελέτης χημικών προ-
ϊόντων και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Το ΔΠΜΣ στοχεύει να εκπαιδεύσει στελέχη που 
θα είναι ικανά να στελεχώσουν τη χημική βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας 
και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της, καθώς και στην 
ανάπτυξη στρατηγικών τομέων των Πανεπιστημίων, 
των Ερευνητικών Κέντρων, με τελικό αποτέλεσμα τη 
σημαντική συμβολή τους στις συνολικές αναπτυξιακές 
ανάγκες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της 
στη Χημική Βιομηχανία» (MSc in Organic Synthesis and 
its Applications in Chemical Industry).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

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

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργανική Σύν-
θεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» θα 
καλύπτεται από:

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

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 3.000 ευρώ, καθώς και 
άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί πρέπει να καλυφθούν οι δαπάνες για αντι-
δραστήρια, εργαστηριακά αναλώσιμα, επιστημονικά 
όργανα και επισκευή και συντήρηση επιστημονικών 
οργάνων και λοιποί εξοπλισμού, λογισμικό. Επίσης, δα-
πάνες που αφορούν αγορά εκπαιδευτικού υλικού, έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, οργάνωση συνεδρίων κ.λπ. Θα 
πρέπει να τονισθεί ότι η εργαστηριακή εκπαίδευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στην Οργανική Σύνθεση και 
γενικότερα στην Οργανική Χημεία παίζει πρωταρχικό 
και κυρίαρχο ρόλο στη συνολική εκπαίδευση τους και 
είναι ιδιαίτερα δαπανηρή η προμήθεια αντιδραστηρίων, 
εργαστηριακών αναλωσίμων, επιστημονικών οργάνων 
και η συντήρηση τους. Υπολογίζεται ότι αυτές οι δαπά-
νες ανέρχονται σε 3.000 ευρώ ανά φοιτητή για όλη τη 
διάρκεια των σπουδών του. Λαμβάνοντας όμως υπόψη 
τις εξαιρετικά δύσκολες παρούσες οικονομικές και κοι-
νωνικές συνθήκες, ο καθορισμός του ύψους των διδά-
κτρων έγινε με βάση δαπάνες 1.000 ευρώ ανά φοιτητή 
για όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Σημειωτέον, δεν 
προβλέπεται καμία αμοιβή των διδασκόντων.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 890/17-7-2018 (4)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» 

(“Pharmaceutical Analysis-Quality Control”).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

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

3. Την υπ’ αριθ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’/195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’/124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 19-4-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 30-4-2018).

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

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Φαρμακευτική 
Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» (“Pharmaceutical Analysis-
Quality Control”), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγ-
χος Ποιότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το εν λόγω ΠΜΣ προέρχεται από κατάτμηση του μέ-
χρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ισχύοντος 
Γενικού ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής, του οποίου 
η «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας» αποτε-
λούσε Ειδίκευση, με βάση το αρχικό ΦΕΚ ίδρυσης 966/
τ.Β’/31-12-1993, όπως είχε τελικώς τροποποιηθεί με το 
ΦΕΚ 2297/τ.Β’/23-10-2015.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος 
Ποιότητας είναι αφ’ ενός η προαγωγή της επιστημονικής 
γνώσης και η εφαρμογή της νέας γνώσης και τεχνολο-
γίας στις νέες συνθήκες, αφ’ ετέρου η εξειδίκευση νέων 
επιστημόνων και η δημιουργία στελεχών ικανών να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα μεταφοράς και αφομοί-
ωσης νέων διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και να συ-
νεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
της χώρας.

Με το προτεινόμενο ΠΜΣ θα εξασφαλιστεί η πρακτική 
και θεωρητική εξειδίκευση για την εφαρμογή επιστημο-
νικών και τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο 
χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας και ειδικότερα 
στο πεδίο της Φαρμακευτικής Ανάλυσης - Ελέγχου Ποιό-
τητας των φαρμάκων αλλά και ενώσεων φαρμακευτικού 
ενδιαφέροντος.

Στο πεδίο Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότη-
τας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται το κανονιστικό πλαί-
σιο ελέγχου ποιότητας φαρμάκων και οι έλεγχοι ταυτό-
τητας, καθαρότητας, περιεκτικότητας και σταθερότητας 
φαρμακευτικών ενώσεων, ως πρώτων υλών, και εντός 
φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς και αναλύσεις ενώ-
σεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος (φαρμακευτικές 
ενώσεις, μεταβολίτες κ.λπ.) σε βιολογικά υγρά και ιστούς 
με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές. Επιπλέον το πεδίο 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη και επικύρωση νέων αναλυ-
τικών μεθόδων με εφαρμογή σε αναλύσεις προϊόντων 
φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Στις σύγχρονες εξελίξεις 
της Φαρμακευτικής Ανάλυσης συγκαταλέγονται επίσης 
η ανάπτυξη νέων μεθόδων για μελέτες γονιδιωματικής, 
πρωτεομικής, και μεταβολομικής.

Η προτεινόμενη ειδίκευση έχει στόχο να καλύψει τις 
ανάγκες της βιομηχανίας, έτσι όπως αυτές διαμορφώνο-
νται μέσα από τις οικονομικές εξελίξεις στη Χώρα αλλά 
και στην ευρύτερη περιοχή, με εξειδικευμένους επιστή-
μονες στον τομέα της Φαρμακευτικής Ανάλυσης και του 
Ελέγχου Ποιότητας των φαρμάκων αλλά και ενώσεων 
φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ 
θα εξειδικευθούν σε μοντέρνες τεχνικές της Φαρμα-
κευτικής Ανάλυσης, καθώς και στο κανονιστικό πλαίσιο 
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ελέγχων των φαρμάκων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο 
και εργαστηριακά.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχο Ποιότη-
τας» (MSc in Pharmaceutical Analysis-Quality Control).

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, συγγραφή και πα-
ρουσίαση εργασιών, πρακτική εξάσκηση στη Βιομηχανία 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά 
είναι δυνατό μέρος εξ αυτών να γίνεται και στην Αγγλική 
γλώσσα, εφόσον στο μέλλον προστεθεί κάποιος διδά-
σκων από το εξωτερικό.

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. «Φαρμακευτική Ανά-
λυση-Έλεγχος Ποιότητας» θα καλύπτεται από:

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

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,

- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,

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

τα οποία ανέρχονται σε 2.800 €.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία γιατί η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό 
του Ε.Κ.Π.Α. ή τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν επαρκεί για ένα 
ΠΜΣ που έχει μεγάλο κόστος ανά φοιτητή (> 3.500 €). Το 
συγκεκριμένο κόστος προκύπτει εξαιτίας της προμήθει-
ας αντιδραστηρίων/αναλωσίμων και της αγοράς, χρήσης 
και συντήρησης επιστημονικού εξοπλισμού.

Ωστόσο, σε περίπτωση εξασφάλισης ικανοποιητικών 
εσόδων από τις παραπάνω πηγές, θα εξεταστεί η μείωση 
του ύψους των τελών φοίτησης.

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 απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038540609180008*
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