
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανάπτυξη 
νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρό-
σβαση» - «Development of new drugs: research, 
launch and access».

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοσμητολο-
γία - Δερματοφαρμακολογία» - «Cosmetology-
Dermatopharmacology».

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσι-
ας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο και 
Δημόσια Πολιτική» - «Public Law and Public Policy».

4 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 822/2.7.2018 (1)
  Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφο-
ρία και πρόσβαση» - «Development of new drugs: 
research, launch and access».

  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, 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 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, 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. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις»,

9. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α' 124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, 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 ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 03 Απριλίου 2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7η, 30 Απριλίου 
2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),

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

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο 
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και 
πρόσβαση» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως 
ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3325

41693



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41694 Τεύχος Β’ 3325/10.08.2018

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυ-
κλοφορία και πρόσβαση» - «Development of new drugs: 
research, launch and access», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην 
«Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρό-
σβαση» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση και την προαγωγή της γνώσης και της 
έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης νέων 
φαρμακευτικών ουσιών, της διαδικασίας έγκρισης και 
πιστοποίησής τους, των μηχανισμών αξιολόγησης και κυ-
κλοφορίας τους και της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
Η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημο-

νικό πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμάκων, της διαδικα-
σίας έγκρισης και πιστοποίησής τους, των μηχανισμών 
αξιολόγησης και κυκλοφορίας τους και της πρόσβασης 
των ασθενών σε αυτά, εισάγοντας τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/
και εφαρμογή καινούριας.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
• Να γεφυρώσει το γνωστικό πεδίο της βασικής, προ-

κλινικής έρευνας με την κλινική έρευνα και την εκτετα-
μένη κλινική χρήση ενός φαρμάκου.

• Να εμβαθύνει στις προϋποθέσεις έγκρισης και κυ-
κλοφορίας ενός φαρμακευτικού σκευάσματος από τις 
κανονιστικές αρχές της Ελλάδας (ΕΟΦ), της Ευρώπης 
(ΕΜΑ) και των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA).

• Να αναλύσει τις βασικές αρχές των διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας, της προστασίας δεδομένων, της αξιολόγησης 
και προώθησης των φαρμάκων, της διαπραγμάτευσης 
και τοποθέτησής τους στην φαρμακευτική αγορά, με 
έμφαση στον τρόπο λειτουργίας της Αξιολόγησης Τεχνο-
λογίας Υγείας (Health Technology Assessment).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, 
κυκλοφορία και πρόσβαση»/MSc in «Development of 
new drugs: research, launch and access».

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και παράλληλες δρα-
στηριότητες: παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή 
διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του Π.Μ.Σ., 

τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και την 
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 τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση» θα κα-
λύπτεται από:

- τέλη φοίτησης
- 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,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία γιατί δεν έχουν εξασφαλιστεί δωρεές και επιχορη-
γήσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν τα λειτουργικά 
έξοδα του προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται 
σε 3.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε 
3 ισόποσες δόσεις (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο η καθεμιά). 
Το ύψος του τέλους φοίτησης είναι το χαμηλότερο που 
επιτρέπει τη βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ., σε αναλογία προς 
τις παροχές προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: όλοι οι 
φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχι-
στον διεθνές συνέδριο, διαδραστικό κλινικό φροντιστή-
ριο και παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
ερευνητικών φαρμάκων υπό ανάπτυξη, σχετιζόμενων 
με την κλινική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 
Πρόκειται για εκπαιδευτικές εκδηλώσεις παράλληλες του 
Π.Μ.Σ., με υψηλό κόστος οργάνωσης, διεθνείς ομιλητές 
και πλούσιο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό για διαδραστι-
κές κλινικές ασκήσεις εμπέδωσης των γνώσεων των ΜΦ 
και απόκτηση σχετικής εμπειρίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να καλύπτονται 
οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευ-
νας στα οποία συμμετέχουν. Το ΠΜΣ ενθαρρύνει τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιτύχουν εξωτερική χρη-
ματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα 
και Ινστιτούτα. Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγήσει περιορι-
σμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος εξαρτάται από τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση και αποφασίζεται από τη ΣΕ 
σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

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 
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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. 832/2.7.2018 (2)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοσμητο-

λογία - Δερματοφαρμακολογία» - «Cosmetology-

Dermatopharmacology».

  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/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 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-
ότητας 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 Μετα-
πτυχιακών 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, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κοσμη-
τολογία - Δερματοφαρμακολογία» - «Cosmetology-
Dermatopharmacology», 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 «Κοσμητολογία - Δερματοφαρ-
μακολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το εν λόγω ΠΜΣ προέρχεται από κατάτμησή του μέ-
χρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ισχύοντος 
Γενικού ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής, του οποί-
ου η «Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία» 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

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία έχει ως αντικεί-
μενο τη μελέτη δραστικών ενώσεων-σκευασμάτων τα 
οποία συμβάλλουν στην υγεία, πρόληψη και θεραπεία 
ασθενειών του δέρματος.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή των απαραίτητων 
γνώσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της 
θεραπείας και υγείας του δέρματος καθώς και η δημιουρ-
γία - ανάπτυξη τοπικών φαρμακευτικών, ιατροτεχνολο-
γικών και καλλυντικών σκευασμάτων σε εργαστηριακό 
και βιομηχανικό επίπεδο.

Το ΠΜΣ Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία έχει 
στόχο τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς 
επιπέδου, οι οποίες θα συγκρατούν ένα μεγάλο μέρος 
του επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει στο εξω-
τερικό για αντίστοιχες σπουδές. Το ΠΜΣ Κοσμητολογία -
Δερματοφαρμακολογία είναι το μοναδικό στην Ελλάδα 
που ασχολείται με το αντικείμενο της δερματοφαρμα-
κολογίας σε συνδυασμό με την κοσμητολογία και τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα τοπικής εφαρμογής.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία» -
MSc in «Cosmetology - Dermatopharmacology».
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Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σχετικών σε-
μιναρίων, πρακτικής εργαστηριακής, βιομηχανικής και 
κλινικής ασκήσεως, ερευνητική απασχόληση, συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών και εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας με πρωτότυπο περιεχόμενο.

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

μεταπτυχιακών σπουδών (ΔΜΣ) του προγράμματος ορί-
ζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κοσμητολογία - 
Δερματοφαρμακολογία» θα καλύπτεται από:

- τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2,400 ευρώ, 
καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές και χορηγίες ή κάθε 
άλλη νόμιμη πηγή.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων, ύψους 2,400 
ευρώ, κρίνεται αναγκαία γιατί το κόστος της εργαστη-
ριακής ενασχόλησης ειδικότερα στο πλαίσιο της εκπό-
νησης της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών 
φοιτητών είναι υψηλό. Η εργαστηριακή ενασχόληση 
και εκπαίδευση απαιτεί εισαγόμενα στην πλειοψηφία 
τους αναλώσιμα πολύ υψηλού κόστους όπως χημικά 
αντιδραστήρια, οργανικούς διαλύτες υψηλής καθαρότη-
τας, υλικά κυτταρικών καλλιεργειών και πειραματόζωων, 
δευτεριωμένους διαλύτες, αέρια και τη χρήση - επομένως 
και τη συντήρηση- μικρών οργάνων όπως συσκευές ανά-
δευσης και ηλεκτροφόρησης, κλίβανοι, ζυγοί, ρΗμετρα, 
ηλεκτρόδια, φυγόκεντροι και μεγάλων μηχανημάτων όπως 
διάφοροι φασματογράφοι μάζας, αέριας και υγρής χρωμα-
τογραφίας, αναλυτές φθορισμού, Elisa, χημειοφωταύγειας, 
μετρητής β-σωματιδίων, Η/Υ και εξειδικευμένα λογισμικά.

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

Αριθμ. 831/2.7.2018 (3)
    Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο 

Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» - «Public Law and 

Public Policy».

   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 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),

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-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. την υπ’ αρ. 206770/Ζ1/18-12-2014 υπουργική από-
φαση αναμόρφωσης του προγράμματος (ΦΕΚ 3539/
Β’/2014) και την υπ’ αριθμ. Φ.711/25/Β7/211/10-04-1995 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 298 τ. Β΄),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 27ης Μαρτίου 2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018),

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-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής   Επι-
στήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, με τίτλο   «Δη-
μόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» - «Public Law and 
Public Policy», από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση 
στις συμπληρωματικές γνωστικές περιοχές του δημό-
σιου δικαίου και της δημόσιας πολιτικής, με στόχο την 
ανάλυση και κατανόηση, μέσα από μία διεπιστημονική 
θεώρηση, των βασικών αλλαγών που συντελούνται στο 
ρόλο, στα νομικά θεμέλια και τους θεσμούς καθώς και 
στην οργάνωση και τη λειτουργία του σύγχρονου κρά-
τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκ-
παίδευση στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 
καθώς και η εξειδίκευση επιστημόνων που θα στελε-
χώσουν οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 
ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ενεργά την προώ-
θηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δημοσίων πολι-
τικών. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε στελέχη 
του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να εξοικειωθούν με 
την νομικοπολιτική πολλαπλότητα του σύγχρονου κρά-
τους και να συμβάλουν, από τη θέση τους, ως σύμβουλοι, 
εξωτερικοί συνεργάτες ή εμπειρογνώμονες, στην αντι-
μετώπιση σύνθετων προβλημάτων δημόσιας πολιτικής 
και στην προαγωγή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών 
διακυβέρνησης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών    
(ΔΜΣ) στο Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική - «MSc 
in Public Law and Public Policy» χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπου-
δών απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί      
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή 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 ΔΜΣ του   

Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχι-
ακών σπουδών θα καλύπτεται από ανταποδοτική εισφο-
ρά φοίτησης, ύψους 700,00 ευρώ για όλη τη διάρκεια 
σπουδών, καθώς και από άλλες πηγές όπως ερευνητικά 
προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ. σύμφωνα με ό, τι 
ορίζει το άρθρο 37 του ν. 4485/2017.

Η επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς φοίτησης κρίνεται 
αναγκαία, καθώς αποτελεί τη μόνη σταθερή πηγή εσό-
δων για το ΠΜΣ βάσει της οποίας καθίστανται δυνατές 
οι παρακάτω παροχές προς τους φοιτητές:

1. Υλικοτεχνική λειτουργία της Γραμματείας του ΠΜΣ.
2. Συνεργασίες με διακεκριμένους καθηγητές και ερευ-

νητές που διδάσκουν στο ΠΜΣ.
3. Δυνατότητα κάλυψης εξόδων επισκεπτών εισηγη-

τών εσωτερικού και εξωτερικού.
4. Χορήγηση υποτροφιών και απαλλαγή διδάκτρων 

βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων σε συνάρ-
τηση με την απόδοση σπουδών.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2027 -
2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξω-
τερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 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 με τον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών καθώς και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Αριθμ. πράξης 1508 (4)
    Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011. 
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
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4. Την υπ’ αριθμ. 162818/29-9-2017 υπουργική απόφα-
ση μετάταξης του Αλεξάνδρου Φακιολά σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 
(ΦΕΚ 993/Γ΄/9-10-2017). 

5. Την από 6-2-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μαθηματικών. 

6. Το υπ' αριθ. 1466/8-3-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Μαθηματικών. 

7. Την από 18-1-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου, 
διαπιστώνουμε ότι:

Το γνωστικό αντικείμενο του Αλεξάνδρου Φακιολά 
του Παναγιώτη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται 
σε «Άλγεβρα».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02033251008180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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