
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο «Πολιτική Οικονομία» - “Political 
Economy”.

2 Επανίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, του 
Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 
και του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυ-
χολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστημών 
της Αγωγής και του Τμήματος Μαθηματικών και 
Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο 
«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» 
(Mathematics Education).

3 Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, που είχε ιδρυθεί με την 
υπουργική απόφαση 41516/B7 (ΦΕΚ 573, τ.Β΄/
20 Απριλίου 2007, όπως τροποποιήθηκε με το 
ΦΕΚ 2902/τ.Β΄/31-12-2015), και αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνερ-
γασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τε-
χνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τίτλο «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιο-
λογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική/Management of 
monuments: Archaeology, Urban Planning and 
Architecture».

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Αναζωογόνηση» (Resuscitation).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ.   947/2-8-2018 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με τίτλο «Πολιτική Οικονομία» - “Political Economy”.

  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’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

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

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ.3α του άρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου 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, μετονο-
μασία, 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 ποι-
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ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
25ης Απριλίου 2018),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018),

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

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Πολιτική Οικονομία», από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πολιτική Οικονομία», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017. Το προτεινόμενο πρόγραμμα 
υποστηρίζεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτ-
λο «Πολιτική Οικονομία» έχει ως αντικείμενο τις σπουδές 
μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πολιτική Οικονομία. Ειδι-
κότερα, το ΠΜΣ στην «Πολιτική Οικονομία» στοχεύει στην 
κάλυψη ενός σημαντικού κενού που παρατηρείται και στα 
προπτυχιακά αλλά κυρίως στα υφιστάμενα μεταπτυχιακά 
προγράμματα στη χώρα μας και αυτό είναι η συστηματι-
κή διδασκαλία της Οικονομικής Επιστήμης πέρα από τις 
όποιες περιορισμένες εκδοχές της κυρίαρχης νεοκλασικής 
σχολής οικονομικής σκέψης. Η ανάγκη διδασκαλίας της 
Πολιτικής Οικονομίας ως ετερόδοξης εναλλακτικής οικο-
νομικής θεωρίας δεν απορρέει από κάποιον ακαδημαϊκό 
σχολαστικισμό, αλλά από το γεγονός ότι η κυρίαρχη οι-
κονομική σκέψη έχει επιδείξει διαχρονικά μία σειρά από 
θεωρητικές μονομέρειες και εμπειρικές ανεπάρκειες στην 
πρόβλεψη, ερμηνεία και διαχείριση οικονομικών φαινομέ-
νων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία 
προωθεί από θέση αρχής την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης και του ρεαλισμού στην οικονομική επιστήμη, 
τη στενή σύνδεση και επαφή με το κοινωνικό και ιστο-
ρικό γίγνεσθαι, καθώς και τη διαρκή αποτίμηση των 
διαφορετικών προσεγγίσεων σε θεμελιώδη οικονομικά 
ζητήματα, τόσο στο εσωτερικό της ετερόδοξης οικο-
νομικής θεωρίας/Πολιτικής Οικονομίας όσο και απέ-
ναντι στα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα. Ταυτόχρονα 

ενθαρρύνει την έρευνα, τη μελέτη και παρουσίαση 
νέων προοδευτικών ρευμάτων που ανακύπτουν στη 
διεθνή βιβλιογραφία, συμβάλλοντας έτσι και στη δια-
μόρφωση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής. Παρά την ουσιαστική παρουσία 
των ετερόδοξων οικονομικών προσεγγίσεων στο δη-
μόσιο διάλογο ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 
η μειοψηφούσα θέση και σε ορισμένες περιπτώσεις η 
παντελής απουσία τους στα προπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών (Α κύκλος σπουδών), τις έχει περιορί-
σει στο περιθώριο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας. 
Συνεπώς, το ΠΜΣ στην Πολιτική Οικονομία εκτός των 
άλλων στοχεύει στην αποκατάσταση της σημασίας που 
έχουν ορισμένες αποκλειόμενες οικονομικές προσεγ-
γίσεις καθώς και στη διασφάλιση ενός δημοκρατικού, 
πλουραλιστικού πλαισίου διεξαγωγής της δημόσιας 
συζήτησης. Καταλήγοντας, το ΠΜΣ στην Πολιτική Οι-
κονομία συνιστά ένα αναγκαίο βήμα για την παρουσία 
της εναλλακτικής οικονομικής σκέψης μεταπτυχιακού 
επιπέδου και της διατήρησης και ανάπτυξης του κοινω-
νικού περιεχομένου της Οικονομικής Επιστήμης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Πολιτική Οικονομία». Οι τίτλοι απονέμονται 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων 
οικονομικών, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, θετικών επι-
στημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα 
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, για τους οποίους απαι-
τείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρι-
άντα πέντε (35). Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4485/2017 και τις 
προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμ-
ματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Το ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία» παρέχει τη δυνατότητα με-
ρικής παρακολούθησης ή μερικής φοίτησης, κατόπιν αιτή-
ματος του φοιτητή ή φοιτήτριας προς τη Σ.Ε., η οποία θα μπο-
ρεί να έχει συνολική διάρκεια έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
Πολιτική Οικονομία του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
στην Πολιτική Οικονομία.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 12 x 7.5 = 
90 (πιστωτικές μονάδες, ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
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στημονικών εργασιών. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η 
ελληνική και η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος διεξά-
γεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Πολιτική Οικονομία» 
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,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται σε 1.200 ευρώ ανά ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες 
κ.λπ. Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται 
αναγκαία γιατί οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν 
επαρκούν για να είναι σε θέση το ΠΜΣ να εκπληρώσει 
με επάρκεια και αρτιότητα το σκοπό του.

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.

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  Ι 

Αριθμ. απόφ.     948/2-8-2018 (2)
Επανίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, του 

Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστή-

μης και του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγι-

κής-Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος 

Επιστημών της Αγωγής και του Τμήματος Μαθη-

ματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου με τίτλο «Διδακτική και Μεθοδολογία των 

Μαθηματικών» (Mathematics Education).

  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, 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/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. την υπ’ αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής (ΦΕΚ Β΄ 972), 

5. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και της 
παρ. 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις»,

6. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄102),

7. 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,

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

9. το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομα-
σία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

10. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. το ΦΕΚ τροποποίησης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β΄2265/
20.10.2015),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 27/4/2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφικής-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 21/3/2018),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 23/4/2018),

15. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(συνεδρίαση 18/4/2018),

16. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου (συνεδρίαση 20/4/2018),

17. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων,

18. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49658 Τεύχος Β’ 3959/12.09.2018

19. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018),

20. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου (συνεδρίαση 26-4-2018),

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών, 
του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης 
και του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και 
του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανε-
πιστημίου Κύπρου με τίτλο «Διδακτική και Μεθοδολογία 
των Μαθηματικών», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μαθηματικών, το Τμήμα Ιστορίας και Φιλο-
σοφίας της Επιστήμης και το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδα-
γωγικής-Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής και το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου θα οργανώσουν και θα λει-
τουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Κοινό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδα-
κτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών», 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 Μαθηματικών του 
ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δι-
δακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» έχει ως 
αντικείμενο τη Διδακτική, τη Φιλοσοφία και την Ιστορία 
των Μαθηματικών.

Σκοπός του Κοινού ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά 
πεδία της Διδακτικής, της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας 
των Μαθηματικών. Ειδικότερα, αποβλέπει στην προσφο-
ρά εξειδίκευσης με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων 
ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας μας. Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα 
στοχεύει στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διε-
θνούς επιπέδου, οι οποίες θα συγκρατούν ένα μεγάλο 
μέρος του επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει 
στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των 
Μαθηματικών» (MSc in Mathematics Education).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 120 
(εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τα τρία 
πρώτα εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν 
να παρακολουθήσουν επιτυχώς δώδεκα (12) μεταπτυ-
χιακά μαθήματα με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
(τέσσερα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών), όπως αυτά καθορίζο-
νται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά 
το τέταρτο διδακτικό εξάμηνο οι φοιτητές συγγράφουν 
διπλωματική εργασία με τριάντα (30) πιστωτικές μονά-
δες, σε θέμα συναφές με την ειδίκευση της Διδακτικής 
και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση κοινού ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του κοινού ΠΜΣ «Διδακτική και 
Μεθοδολογία των Μαθηματικών» θα καλύπτεται από:

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

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία γιατί οι ανάγκες λειτουργίας του κοινού ΠΜΣ για 
τη διατήρηση του στο απαιτούμενο υψηλό επίπεδο δεν 
καλύπτονται από τις άλλες αναφερόμενες πηγές χρημα-
τοδότησης. Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχονται 
συνολικά στο ποσό 2.800 (δύο χιλιάδων οκτακοσίων 
ευρώ) και καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (κατά 
την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου). Τα τέλη αυτά μπο-
ρούν να αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες 
του κοινού ΠΜΣ και την αξιοποίηση των άλλων πηγών 
χρηματοδότησης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής 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
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   Αριθμ. απόφ.     950/2-8-2018 (3)
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών, που είχε ιδρυθεί με την 

υπουργική απόφαση 41516/B7 (ΦΕΚ 573, τ.Β΄/

20 Απριλίου 2007, όπως τροποποιήθηκε με το 

ΦΕΚ 2902/τ.Β΄/31-12-2015), και αφορά στο Πρό-

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργα-

σία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνο-

λογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου με τίτλο «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιο-

λογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική/Management of 

monuments: Archaeology, Urban Planning and 

Architecture».

  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, 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/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 της παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38),

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. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. το ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποίησης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 573
τ.Β΄/20 Απριλίου 2007, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 
2902 τ.Β΄/31-12-2015),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
22-3-2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 28-2-2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 7-3-2018),

14. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων,

15. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018),

16. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 30-3-2018),

17. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 29-3-2018),

18. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018),

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

Την επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών, που είχε ιδρυθεί με 
την υπουργική απόφαση 41516/B7 (ΦΕΚ 573/τ.Β΄/
20 Απριλίου 2007, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2902 
τ.Β΄/31-12-2015), και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμι-
κής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τίτλο «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, 
Πόλη και Αρχιτεκτονική/Management of monuments: 
Archaeology, Urban Planning and Architecture» από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Παν/μου Αθηνών σε συνεργασία με τα 
Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί 
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017, με τίτλο: «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιο-
λογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική».

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική 
έρευνα στη διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων ιδιαί-
τερα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και της 
αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό και πε-
ριαστικό χώρο. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών, προερχόμενων από τις επιστη-
μονικές περιοχές της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής ή 
της πολιτισμικής τεχνολογίας και η μετεκπαίδευσή τους 
στην αντιμετώπιση θεμάτων σχεδιασμού, παρέμβασης 
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και διαχείρισης του αρχαιολογικά και ιστορικά φορτι-
σμένου χώρου σε οικισμούς και στον περίγυρό τους. Το 
πρόγραμμα αυτό επιδιώκει παράλληλα την εμβάθυνση 
στην έρευνα κοινών προβλημάτων αρχαιολογίας και 
αρχιτεκτονικής.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη συστηματι-
κών προτάσεων σύνθεσης και συνέργειας των ανωτέρω 
σπουδών. Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη δη-
μιουργίας κοινού λεξιλογίου και κοινών μεθοδολογικών 
εργαλείων ανάμεσα σε συνεργαζόμενους αρχαιολόγους 
και αρχιτέκτονες-πολεοδόμους, οι οποίοι θα επιτύχουν 
την επιθυμητή συνέργεια.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και 
Αρχιτεκτονική (MPHIL in Management of monuments: 
Archaeology, Urban Planning and Architecture ).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων: α) Τμημά-
των Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημί-
ων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

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 και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

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

κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή οκτώ (8) εξάμηνα 
μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Μνημεί-
ων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» 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 1.600 ευρώ ανά φοιτητή, καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία γιατί είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λει-
τουργία και υλοποίηση του προγράμματος σπουδών 
(διοικητική υποστήριξη, εξοπλισμό βιβλιοθήκης κ.λπ.).

Άρθρο 7 
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 8 
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.     960/2-8-2018 (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Αναζωογόνηση» (Resuscitation).

  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/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 Πανεπιστημίου Δυ-
τικής 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. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
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ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την υπ’ αριθμ. 86/8.8.2015 (ΦΕΚ Β’/1414/8.8.2015) 
πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ «Αντικατάσταση υπουργική από-
φαση υπ’ αριθμ. 50590/Β7, ΦΕΚ 1518 Β’/17/8/2007 που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης» της Ια-
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 27.4. 2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση, 
22 Μαΐου 2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 31 Μαΐου 2018),

14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Αναζωογόνηση» (Resuscitation) από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αναζωογόνηση» 
(Resuscitation), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ανα-
ζωογόνηση» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της 
γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της 
Αναζωογόνησης. Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να 
εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες επαγ-
γελμάτων υγείας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο 
της Αναζωογόνησης, εισάγοντάς τους στις μεθόδους 
έρευνας για την παραγωγή και την εφαρμογή καινούρ-
γιων επιστημονικών δεδομένων με στόχο την άμεση και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, 
των χρόνων πριν και μετά την ανακοπή καθώς επίσης 
και την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση του βαρέως 
πάσχοντος ενδονοσοκομειακά. Επίσης σκοπός είναι η 
παροχή εκπαίδευσης στη αναζωογόνηση και στη λήψη 
αποφάσεων που σχετίζονται με την αναζωογόνηση κα-

θώς επίσης και η αντιμετώπιση του ασθενούς που έχει 
αναζωογονηθεί με επιτυχία στα επείγοντα ή σε γενικό 
θάλαμο στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στην «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» θα 
μπορούν: 

α) να στελεχώσουν Μονάδες Επείγουσας Ιατρικής 
και να παράσχουν υψηλής ποιότητας Ιατρική φροντίδα 
ενδο- και εξωνοσοκομειακά 

β) να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
γ) να στελεχώσουν με επάρκεια το τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών 
δ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντι-
κειμένου 

ε) να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές δι-
δακτορικού επιπέδου 

στ) να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
«Αναζωογόνηση» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (MSc in 
Resuscitation).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και στην αγ-
γλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος ορίζεται 
σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ-ΑΝ

Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ 
στην «Αναζωογόνηση» προϋπολογίζεται σε 40.000 €, 
και θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- 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,
- τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στα 1.000€ ανά 

εξάμηνο. 
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία λόγω: 
α) της μη επάρκειας κρατικής χρηματοδότησης
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β) της ανάγκης συμμετοχής εξειδικευμένων διδασκό-
ντων πέραν των μελών ΔΕΠ

γ) των απαιτήσεων για διοικητική/τεχνική υποστήριξη,
δ) των απαιτήσεων σε αναλώσιμα, εργαστηριακό εξο-

πλισμό και
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Αναζωογόνηση» (Resuscitation) θα λειτουργήσει έως 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 του ΠΜΣ, 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
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