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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» («MUSEUM STUDIES»).

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Επανορθωτική Οδοντιατρική - Restorative
Dentistry».

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» «Greek and
World Theatre: Drama, Performance, Education».

4

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Απομόνωση,
Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών
Φυσικών Προϊόντων» (“Isolation, Development,
Production and Analysis of Bioactive Natural
Products”).

Αρ. Φύλλου 3278

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 830/2-7-2018
(1)
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο
«ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» («MUSEUM STUDIES»).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 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 λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν.4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102)
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6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. το ΦΕΚ ίδρυσης ή/και τροποποίησης του ΠΜΣ
(ΦΕΚ 823/25-6-2003, ΦΕΚ 579/4-4-2008, ΦΕΚ 3357/
15-12-2014)
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση
8η/22-3-2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 11η/14-3-2018),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 1η/
27-3-2018),
14. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων,
15. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η/30-4-2018),
16. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(συνεδρίαση 16/4/2018),
17. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018),
18. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση 6η/17-4-2018),
19. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με
τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» («MUSEUM STUDIES»), από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία
με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα οργανώσουν και
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ», σύμφωνα
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με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο
επιστημονικό πεδίο της μουσειολογίας και των εφαρμογών της σε όλες τις πτυχές κριτικής θεώρησης και λειτουργίας του μουσείου ως θεσμού: ιστορία και θεωρία
μουσείων, έρευνα, τεκμηρίωση και ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων και συλλογών, οργάνωση μουσείων
και μουσειακών εκθέσεων, διοίκηση και οικονομική διαχείριση μουσείων, επιμέλεια και διαχείριση μουσειακών
συλλογών, ηθική (κώδικας δεοντολογίας) και νομοθεσία
περί μουσείων, επικοινωνία, το μουσείο ως χώρος μάθησης, ενεργοποίησης και βίωσης εμπειριών για διαφορετικές κοινότητες και άτομα, ο κοινωνικός ρόλος των
μουσείων, έλεγχος των περιβαλλοντικών παραμέτρων
των μουσείων, προληπτική συντήρηση συλλογών, κ.ά.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (MSc in MUSEUM
STUDIES).
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 επιτυχή 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 κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης
και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
ειδίκευσης.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ» θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ),
δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του ΔΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται
από τέλη φοίτησης που θα καθορίζονται από την ΕΔΕ
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα ανακοινώνονται με την προκήρυξη της λειτουργίας του προγράμματος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η οικονομική διαχείρισή
τους θα γίνεται από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.
Το ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» λειτουργεί από την
ίδρυσή του μέχρι σήμερα και θα εξακολουθεί να λειτουργεί με την επανίδρυσή του βασιζόμενο κατά κύριο
λόγο στην αμισθί προσφορά διδακτικού έργου από τα
μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων και εν γένει
μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων ΑΕΙ και άλλων ΑΕΙ της
χώρας. Τα βασικά του λειτουργικά έξοδα εστιάζουν στη
γραμματειακή υποστήριξη (η οποία δεν καλύπτεται από
κανένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα), στις αμοιβές
εξωτερικών συνεργατών, η εμπλοκή των οποίων κρίνεται
απαραίτητη λόγω του διεπιστημονικού και εφαρμοσμένου γνωστικού αντικειμένου το οποίο θεραπεύει, και στις
δράσεις εξωστρέφειας και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών του δραστηριοτήτων. Βάσει
των παραπάνω η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων
ύψους 2.100 ευρώ κρίνεται αναγκαία.
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 απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 826/2-7-2018
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Επανορθωτική Οδοντιατρική - Restorative
Dentistry».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-3-2018),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018),
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Επανορθωτική Οδοντιατρική-Restorative Dentistry»,
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επανορθωτική Οδοντιατρική Restorative Dentistry», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Επανορθωτική Οδοντιατρική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οδοντική Χειρουργική, η οποία περιλαμβάνει
τη διάγνωση, πρόληψη, αναχαίτιση της τερηδόνας καθώς και όλων των άλλων παθήσεων των σκληρών οδο-
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ντικών ιστών και την αποκατάσταση δοντιών κάθε τύπου
βλάβης, καθώς και την αντιμετώπιση των αισθητικών
προβλημάτων των δοντιών.
Συγκεκριμένα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής γνώσης καθώς και
η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής ικανότητας για τη
σύγχρονη διάγνωση και διαχείριση της τερηδόνας, για
την αντιμετώπιση εκτεταμένων, υψηλής δυσκολίας λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων μεμονωμένων
δοντιών καθώς και του συνόλου του φραγμού, κι επίσης
για την προσθετική αποκατάσταση μικρού αριθμού ελλειπόντων δοντιών (έως τρία). Έτσι, εξασφαλίζονται εξειδικευμένοι οδοντίατροι, που διαθέτουν και ερευνητικό
υπόβαθρο, για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
στοματικής υγείας και για την ανάπτυξη της έρευνας.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων που θα
καταστήσουν το φοιτητή ικανότητα για: 1) διάγνωση και
διαχείριση της τερηδόνας καθώς και των άλλων βλαβών
των σκληρών ιστών του δοντιού, 2) εμβάθυνση στα οδοντιατρικά βιοϋλικά και στις αρχές της εμβιο-μηχανικής,
3) διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου σχεδίου θεραπείας σε συνδυασμό με τη συνεργασία των άλλων κλινικών ειδικεύσεων της οδοντιατρικής,
4) εφαρμογή όλων των προληπτικών και συντηρητικών
επανορθωτικών τεχνικών για την αντιμετώπιση και άμεση αποκατάσταση βλαβών των σκληρών οδοντικών
ιστών, 5) εφαρμογή όλων των επανορθωτικών τεχνικών
για την έμμεση αποκατάσταση βλαβών των σκληρών
οδοντικών ιστών, 6) προσθετική αποκατάσταση μικρού αριθμού ελλειπόντων δοντιών, 7) αποκατάσταση
μεμονωμένων ελλειπόντων δοντιών με εμφυτεύματα,
8) αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην αισθητική των δοντιών και του χαμόγελου στα πλαίσια της
συντηρητικής οδοντιατρικής, 9) αξιολόγηση και κριτική
προσέγγιση της κλασσικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας
που άπτεται του αντικείμενου της ειδίκευσης καθώς και
συγγραφής βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων, 10) εκπόνηση έρευνας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επανορθωτική Οδοντιατρική» (MSc
in Restorative Dentistry).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν
ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κλινική άσκηση,
ερευνητική απασχόληση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος
ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Επανορθωτική
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Οδοντιατρική» 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 Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή, και
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα
οποία ανέρχονται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια (€2.400)
ευρώ ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία: α) γιατί
οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν αποτελούν σταθερές πηγές που να εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη υλοποίησής του ΠΜΣ και β) λόγω της κλινικής
και εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, που καλύπτει το 65% των διδακτικών ωρών διαμορφώνεται ένα
υψηλό λειτουργικό κόστος, όπως φαίνεται και από τον
αναλυτικό προϋπολογισμό. Αν περιοδικά προκύπτουν
χρηματοδοτήσεις από τις άλλες αναφερόμενες πηγές,
τότε θα η ΣΕ του ΠΜΣ θα αποφασίζει την ανάλογη μείωση των τελών φοίτησης. Αντισταθμιστικά, το Π.Μ.Σ.
θα παρέχει υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια για την
οικονομική στήριξη των φοιτητών και την ενίσχυση του
ερευνητικού έργου.
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 απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 827/2-7-2018
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» «Greek and
World Theatre: Drama, Performance, Education».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

Τεύχος Β’ 3278/08.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/208 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102)
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. την υπ’ αρ. αριθμ. 113920/B7/18-7-2014 υπουργική
απόφαση Αναμόρφωσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 2065/29-7-2014
τ.Β΄),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση, 8η
Συνέλευση Τμήματος, 17/4/2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίασης την 30/4/2018),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση, 8η Συνέλευση Τμήματος, 30/4/2018),
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο:
Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» (Greek and
World Theatre: Drama, Performance, Education), από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 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 «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της θεατρολογίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων θεατρολόγων, αφ’ ενός στην ιστορία
και θεωρία του θεάτρου και αφ’ ετέρου στις σύγχρονες
εξελίξεις του κλάδου και στην διδακτική του θέατρου
στην σύγχρονη εκπαίδευση. Αυτό επιτυγχάνεται με την
παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών
εργαστηρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.
Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων στην επιστήμη της Θεατρολογίας και στις
σύγχρονες εφαρμογές της, η δημιουργία κατάλληλης
ανθρώπινης υποδομής που θα υποστηρίζει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης, η
υποστήριξη της έρευνας και η σύνδεσή της με τη σκηνική πρακτική, τους πολιτιστικούς φορείς, την αγορά
εργασίας, τον χώρο της εκπαίδευσης και τη διδακτική
του θέατρου, η μελέτη της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στο θέατρο και η συνεχής ενημέρωση στις νέες
εξελίξεις του κλάδου. Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανταποκρίνεται στις ανάγκες ανάπτυξης έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές που
αποτελούν τη βάση πολιτιστικών παρεμβάσεων αιχμής
στον τομέα του θεάτρου και βασικές προτεραιότητες
για την προαγωγή της θεατρικής παιδείας στην Ελλάδα.
Σκοπός του ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο:
Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση (Ακρωνύμιο
Δ.Ε.Π.) / Greek and World Theatre-Drama, Performance,
Education (D.E.P)» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των
Θεατρικών Σπουδών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Μ.Δ.Σ.) στο «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» (Greek and World
Theatre: Drama, Performance, Education) με τις εξής
ειδικεύσεις:
1. Δραματουργία και Παράσταση
2. Διδακτική του θεάτρου
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση
ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας
έτσι 120 (εκατόν είκοσι) Τα μαθήματα διεξάγονται στην
ελληνική γλώσσα.
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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. «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση ,Εκπαίδευση» θα καλύπτεται από:
α) τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά εξάμηνο,
β) χορηγίες, δωρεές,
γ) ερευνητικά προγράμματα,
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων 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 πηγές χρηματοδότησης, καλύπτονται στο σύνολό τους από
τέλη φοίτησης. Άλλωστε, από το 2015 που εισήχθησαν τα
τέλη φοίτησης, αποτελούν, μέχρι σήμερα, τη μοναδική
και σταθερή πηγή χρηματοδότησης.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους.
1. Δεν υπάρχει πλέον τακτική χρηματοδότηση από την
Πολιτεία.
2. Καλύπτονται μόνο μικρές αποζημιώσεις έκτακτου
προσωπικού λοιπών διδασκόντων ή νέων επιστημόνων,
εκτός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων ΑΕΙ της
ημεδαπής οι οποίοι διδάσκουν αμισθί.
3. Καλύπτουν τις αμοιβές διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού.
4. Μετακινήσεις & διαμονή επισκεπτών καθηγητών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
5. Δαπάνες για υποτροφίες (στο πλαίσιο των εκάστοτε
οικονομικών δυνατοτήτων του ΠΜΣ).
6. Αγορά αναλωσίμων, απαραίτητων για τη λειτουργία
του ΠΜΣ.
7. Υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού.
8. Αγορά εκπαιδευτικού υλικού για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
9. Έξοδα δημοσιότητας: διαφήμιση ΠΜΣ, μέσω συγκεκριμένων δράσεων προώθησής του (ενδεικτικά:
ηλεκτρονική διαφήμιση σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού
περιεχομένου, σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπων αφισών, συμμετοχή του ΠΜΣ σε ευρύτερες εκπαιδευτικές
δράσεις προώθησής του).
10. Επιστημονικές δράσεις: οργάνωση και διενέργεια
ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων - απαραίτητων για
την διάχυση της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμάτων σημαντικών ερευνών που διεξάγονται από
διδάσκοντες και μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες στο
πλαίσιο των σπουδών τους στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Επωφελούμενοι από τις προαναφερθείσες δράσεις είναι: α) οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες, β) ένας σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων και υποψηφίων διδακτόρων οι
οποίοι πλαισιώνουν πάντοτε τις επιστημονικές δράσεις
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του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και παρουσιάζουν
τα πορίσματα των ερευνών τους και γ) ένας εξίσου σημαντικός αριθμός θεατρολόγων που στελεχώνουν την
εκπαίδευση, καθώς και ποικίλους πολιτιστικούς φορείς.
11. Εκδόσεις πρακτικών ημερίδων/ διημερίδων/ συνεδρίων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 834/2-7-2018
(4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» (“Isolation,
Development, Production and Analysis of
Bioactive Natural Products”)
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ 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 λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
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6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 19-4-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018).
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Απομόνωση,
Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» (“Isolation, Development, Production
and Analysis of Bioactive Natural Products”), 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 ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων»
(“Isolation, Development, Production and Analysis of
Bioactive Natural Products”), σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Το προτεινόμενο ΠΜΣ προέρχεται από κατάτμηση του
μέχρι σήμερα ισχύοντος Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, του οποίου αποτελούσε Ειδίκευση (ΦΕΚ 2297/τ. Β΄/23-10-2015).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει
ως αντικείμενο τη μελέτη προϊόντων φυσικής προέλευσης (δρόγες, φαρμακολογικές ιδιότητες, δραστικά συστατικά), τις φυτοχημικές ομάδες (βιοσύνθεση, χημεία,
φαρμακοδυναμικές ιδιότητες), τον ποιοτικό και ποσοτικό
έλεγχο (μακροσκοπικό, μικροσκοπικό, φυτοχημικό, φυσικοχημικό, φασματοσκοπικό), τον καθορισμό δομής με
φασματοσκοπικές μεθόδους, την ημισύνθεση φυσικών
προϊόντων, τη μελέτη συστατικών της διατροφής και φυ-
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σικές πρώτες ύλες καλλυντικών, τη Θαλάσσια φαρμακογνωσία και Χημική Οικολογία, τη Βοτανική οργανισμών
φαρμακευτικού ενδιαφέροντος, τις βασικές αρχές Βιοτεχνολογίας, Ιστοκαλλιέργειας και Βιολογικών ελέγχων.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η παραγωγή και η μετάδοση
της γνώσης, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, και
η προετοιμασία των φοιτητών για την εφαρμογή της
στο επαγγελματικό πεδίο, καθώς και η ανάπτυξη της
κριτικής ικανότητας και των δεξιοτήτων τους, με βάση
την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα στο ευρύτερο γνωστικό
αντικείμενο της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών
Προϊόντων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και
Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων» (MSc in
“Isolation, Development, Production and Analysis of
Bioactive Natural Products”).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα
αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και η
διπλωματική εργασία σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση σε πειραματικό επίπεδο, καθώς και σε εκπόνηση,
συγγραφή και προφορική παρουσίαση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ η συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής μπορεί, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με σύμφωνη
γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή και την έγκριση της
Συνέλευσης, να γίνει και στην αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών
Προϊόντων» θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των
μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία ανέρχονται συνολικά
σε 3.000€ για τα 4 εξάμηνα φοίτησης, καθώς και 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 Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Η προβλεπόμενη επιβολή τέλους φοίτησης της τάξης
των 3.000 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή αναμένεται να
καλύψει το αυξημένο κόστος υλοποίησης των διπλωμα-
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τικών εργασιών από πλευράς αναλωσίμων, επισκευών
και προμήθειας μικρής κλίμακας εξοπλισμού και κατά
συνέπεια να επιτρέψει την διατήρηση του υψηλού επιπέδου της παραγομένης ερευνητικής δραστηριότητας
του Τμήματος.
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.
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Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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