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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή προστίμου στον AL MASRI GHASSAN για 

λαθρεμπορία καπνικών.

  Με την 03/19-07-2018 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Σύρου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
152 παρ. 5 του προαναφερόμενου νόμου, ο AL MASRI 
GHASSAN του Mohammed και της Khitam, γεννηθείς 
25-10-1995 στο Ιράκ, κάτοχος της αριθμ. Ρ00502640/03-
10-2017 άδειας διαμονής ενιαίου τύπου, αγνώστου δι-
αμονής, κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών κα-
θόσον βρέθηκαν στην κατοχή του 39 πακέτα τσιγάρα 
μάρκας MALBORO των είκοσι τεμαχίων το καθένα χωρίς 
να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου 
φόρου και κατανάλωσης καπνού του Υπουργείου Οικο-
νομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την πράξη 
αυτή του επιβλήθηκε πρόστιμο που ανέρχεται στο ύψος 
των χιλίων πεντακόσιων τριάντα έξι ευρώ (1.536,00€) το 
οποίο συμπεριλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά 
της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, 
εντός τριάντα(30) ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου 
Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

Ι

(2)
    Επιβολή προστίμου στον SANGERI KAMAL για 

λαθρεμπορία καπνικών .

 Με την 04/20-07-2018 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Τελωνείου Σύρου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
152 παρ. 5 του προαναφερόμενου νόμου, ο SANGERI 
KAMAL του ΑΜΙΝ και της WAFA, γεννηθείς 01/11/1988 
στη Συρία, κάτοχος της αριθμ. Ρ00445168/25-07-2017 
άδειας διαμονής ενιαίου, αγνώστου διαμονής, κρίθηκε 
υπαίτιος λαθρεμπορίας καπνικών καθόσον βρέθηκαν 
στην κατοχή του 90 πακέτα τσιγάρα μάρκας MALBORO 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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gold των είκοσι τεμαχίων το καθένα χωρίς να φέρουν 
την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου φόρου και 
κατανάλωσης καπνού του Υπουργείου Οικονομικών ή 
άλλης ξένης αντίστοιχης αρχής. Για την πράξη αυτή του 
επιβλήθηκε πρόστιμο που ανέρχεται στο ύψος των χιλί-
ων πεντακόσιων τριάντα έξι ευρώ (1.536,00€) το οποίο 
συμπεριλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά της ως 
άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός 
τριάντα(30) ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στο MOHAMMED 

MOHAMMED του ABDALKARIM για παράβαση 

λαθρεμπορίας καπνικών.

  Δυνάμει της 59/19-07-2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Ρόδου που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53, 106 παρ.1, 
119 παρ.2, 142, 150 και 155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύε-
ται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ν. 2960/2001, 
επιβάλλεται σε βάρος του MOHAMMED MOHAMMED του 
ABDALKARIM και της HANNA με ημερομηνία γέννησης 
12/11/1999, υπήκοο Ιράκ, κάτοχο του αριθμ. 385298/
11-05-2018 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου πρώην κατοίκου 
Λέρου και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος πο-
σού πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 
εξήντα τεσσάρων λεπτών (5.324,64 €) πλέον τελών χαρτο-
σήμου και ΟΓΑ 2,4% ποσού εκατόν είκοσι επτά ευρώ και 
εβδομήντα εννιά λεπτών (127,79 €) για τελωνειακή παρά-
βαση-λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.6 του ν. 2960/2001 
κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 
66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν.2717/1999, ΦΕΚ 97/Α΄/17-5-1999) από την δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στο AL MASHADANI 

WESAL του IBRAHIM για παράβαση λαθρεμπορί-

ας καπνικών.

  Δυνάμει της 31/16-05-2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Ρόδου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53, 106 
παρ.1, 119 παρ.2, 142, 150 και 155 του ν. 2960/2001 και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του 

ν. 2960/2001, επιβάλλεται σε βάρος του AL MASHADANI 
WESAL του IBRAHIM και της AMIRE με ημερομηνία γέν-
νησης 01/06/1966, υπηκόου Ιράκ, κατόχου του αριθμ. 
0265122 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου πρώην κατοίκου 
Λέρου και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) πλέον τελών χαρτο-
σήμου και ΟΓΑ 2,4% ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €) για 
τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.6 του ν. 2960/2001 
κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 
66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν.2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/17-5-1999) από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους στοv ALO 

MOHAMMED του HUSSEIN για παράβαση λα-

θρεμπορίας καπνικών.

  Δυνάμει της 62/19-07-2018 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Ρόδου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53, 
106 παρ.1, 119 παρ.2, 142, 150 και 155 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 
5 του ν.  2960/2001, επιβάλλεται σε βάρος του ALO 
MOHAMMED του HUSSEIN και της NASEEBA με ημερο-
μηνία γέννησης 17/08/1993, υπήκοο Ιράκ, κάτοχο του 
αριθμ. 386279/14-05-2018 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου 
πρώην κατοίκου Λέρου και νυν αγνώστου διαμονής, πολ-
λαπλό τέλος ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά 
ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (5.137,77 €) πλέον 
τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% ποσού εκατόν είκοσι 
τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (123,30 €) για τελωνειακή 
παράβαση-λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.6 του ν. 2960/2001 
κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 
66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν.2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/17-5-1999) από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Ι

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στους: α) AL SHAMSI 

(SHEMESAWI) AMIR του BANDAR και β) AHSAN 

ALI του HUSSEIN για παράβαση λαθρεμπορίας 

καπνικών.

  Δυνάμει της 61/19-07-2018 καταλογιστικής πράξης 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46387Τεύχος Β’ 3695/29.08.2018

του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Σελωνείου Ρόδου 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53, 
106 παρ.1, 119 παρ.2, 142, 150 και 155 του ν. 2960/2001 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 
του ν. 2960/2001, επιβάλλονται σε βάρος των AL SHAMSI 
(SHEMESAWI) AMIR του BANDAR με ημερομηνία γέν-
νησης 09/01/1986, υπήκοο Ιράκ, κάτοχο του αριθμ. 
350616/14-03-2018 Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου, κά-
τοικο προσωρινά Λέρου και πλέον αγνώστου διαμονής 
και AHSAN ALI του HUSSEIN με ημερομηνία γέννησης 
01/11/1994, υπήκοο Ιράκ, κάτοχο του αριθμ. με Αρ. Δελ-
τίου Ασύλου 367913/12-04-2018, κάτοικο προσωρινά 
Λέρου και πλέον αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη 
ποσού δέκα τριών χιλιάδων εξήντα ευρώ και εξήντα δύο 
λεπτών (13.060,62 €) πλέον τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ 
2,4% ποσού τριακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα 
πέντε λεπτών (313,45 €) για τελωνειακή παράβαση-λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων. Επιμερίζεται το ανω-
τέρω ποσό των πολλαπλών τελών (13.060,62€) ως ακο-
λούθως: 50% για τον AL SHAMSI (SHEMESAWI) AMIR του 
BANDAR, ήτοι έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ και 
τριάντα ένα λεπτά (6.530,31€), πλέον τέλος χαρτοσήμου 
και ΟΓΑ 2,4% ποσού εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδο-
μήντα δύο λεπτών (156,72 €) και 50% για τον AHSAN ALI 
του HUSSEIN, ήτοι έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ 
και τριάντα ένα λεπτά (6.530,31), πλέον τέλος χαρτοσή-
μου και ΟΓΑ 2,4% ποσού εκατόν πενήντα έξι ευρώ και 
εβδομήντα τριών λεπτών (156,73 €). Για την πληρωμή 
του συνόλου των ανωτέρω επιβληθέντων πολλαπλών 
τελών κηρύσσονται αλληλέγγυα συνυπεύθυνοι και οι 
δύο ως άνω καταλογιζόμενοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.6 του ν. 2960/2001 
κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται προ-
σφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ρόδου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 
66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν.2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/17-5-1999) από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Προϊστάμενος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Ι

(7)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον KAMRUL KAMRUL του ΜΟΒΑΡΙΚ.

  Δυνάμει της 66/13/18 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε  
την 18.05.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ΄ και 152 παρ. 1 
του ν. 2960/2001 "Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", αφορά 
λαθρεμπορία (87) πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε 
την 03/09/2012 από αστυνομικούς του τμήματος Ασφα-
λείας Ομονοίας στην Αθήνα, επί της οδού Αχαρνών αρ. 
49 (σχετ. η αριθμ. 3008/14/119/04-09-2012 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας) και δη-
μοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδό-
ντα εννιά λεπτών (288,89€), το οποίο αναλύεται ως εξής:

Εισαγωγικός Δασμός 29,49 €, Φ.Π.Α. 58,08 € και Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης 201,32€(Πάγιος Ε.Φ.Κ.139,20€ + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 62,12 €.

2. Επιβλήθηκε στον KAMRUL KAMRUL του ΜΟΒΑΡΙΚ, 
γεν. το 1989 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών 
οδός Αχαρνών 49 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 
135842519, κάτοχο του με αρ. 125171 Ειδικού Δελτίου 
Πολιτικού Πρόσφυγα υπό Αναγνώριση, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. 
και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του, σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ.  878/9-7-2018 (8)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φρο-

ντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», «Liaison 

Psychiatry: Integrative Care of Physical and 

Mental Health».

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

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών 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.
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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 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. την αριθμ. 72(ΦΕΚ 1414/Β΄/08-07-2015) πράξη 
Πρύτανη αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης 
αριθμ. 32887/Β7(ΦΕΚ 1914/Β΄/8.9.2009) Αναμόρφωση 
του Προγράμματος.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 3.4.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 5η, 12 
Απριλίου 2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με 
τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα 
Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, ως ακολούθως:

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 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη 
Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα 
Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» υποστηρίζεται από την 
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α..

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση 
και η έρευνα στο ευρύ γνωστικό πεδίο της Διασυνδετικής 
Ψυχιατρικής, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως στην 
λειτουργία των Ψυχιατρικών Μονάδων των Γενικών Νο-
σοκομείων, αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες παροχής 
υγείας.

Ειδικότερα, η άσκηση της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής 
αφορά την παροχή απαρτιωμένης ψυχιατρικής φροντί-
δας σε άτομα με συνύπαρξη ψυχικής και σωματικής νό-
σου, σε ψυχικά πάσχοντες με προεξάρχουσες τις σωματι-
κές εκδηλώσεις, την πρόληψη (πρωτογενή, δευτερογενή, 

τριτογενή) της ψυχολογικής αντίδρασης στη σωματική 
νόσο, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με 
ψυχική και σωματική νόσο, την ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση του προσωπικού υγείας στην ανίχνευση της 
ψυχικής διαταραχής, την βελτίωση της επικοινωνίας του 
ιατρικού προσωπικού με τον ασθενή, αλλά και την αντι-
μετώπιση της εξουθένωσης του ιατρικού προσωπικού.

Η Διασυνδετική Ψυχιατρική αποτελεί διεθνώς μια από 
τις πλέον αναγνωρισμένες και κύριες εξειδικεύσεις της 
Ψυχιατρικής σε πολλές αναπτυγμένες χώρες (Η.Π.Α, Ηνω-
μένο Βασίλειο, Φιλανδία κ.α).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοι-
τητών σε θέματα “Διασυνδετικής Ψυχιατρικής” η εκπαίδευ-
ση και η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο ευρύ και ανα-
πτυσσόμενο πεδίο της παροχής απαρτιωμένης φροντίδας 
της σωματικής και ψυχικής υγείας, τόσο ψυχιάτρων όσο και 
ιατρών άλλων ειδικοτήτων όπως και επαγγελματιών κλά-
δων συναφών προς την ψυχιατρική και τις άλλες ιατρικές 
ειδικότητες, που θα συμμετέχουν σε αυτό, συνδυάζοντας 
υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες 
με αξιόλογη πρακτική εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλ-
ματος τους, έχοντας σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης. Υψηλή δε προτεραιότητα του προγράμ-
ματος αποτελεί η προαγωγή της έρευνας στο αντικείμενο 
της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής.

Aποσκοπεί επίσης, με την ολοκλήρωση του Προγράμ-
ματος, οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει υψηλό επίπεδο 
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού τους 
αντικειμένου, έτσι ώστε να δύνανται να στελεχώσουν 
ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νοσοκομείων, Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Κοινωνικής 
Ιατρικής όπως και ποικίλους κρατικούς και μη κρατικούς 
οργανισμούς, φορείς και δομές που σχετίζονται καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο με την απαρτιωμένη φροντίδα σω-
ματικής και ψυχικής υγείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διασυνδετική Ψυχιατρική» (MSc in 
«Liaison Psychiatry: Integrative Care of Physical and 
Mental Health»).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), (παρ. 5, αρ.33, 
ν. 4485/2017)]

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

• Παρακολούθηση των μαθημάτων και εξέταση αυτών. 
Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις κατοχυρώνεται 
μετά από συμπλήρωση, τουλάχιστον 80% των ωρών του 
κάθε μαθήματος.

• Εκπόνηση και παρουσίαση Μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας η οποία παραδίδεται στο τέλος του 
τέταρτου εξαμήνου ή στην παράταση των 2 εξαμήνων ή 
μέσα σε προθεσμία που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.) του ΠΜΣ.
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• Πρακτική άσκηση σε φορέα ο οποίος ορίζεται από 
την Σ.Ε.. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, καθημε-
ρινή (πρωινό ωράριο) και έχει διάρκεια ένα ακαδημαϊκό 
εξάμηνο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και τα 
μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορί-
ζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε μετα-
πτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές 
του σε έξι (6) εξάμηνα (το μέγιστο).

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχι-
ατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής 
Υγείας» θα καλύπτεται από:

- τα τέλη φοίτησης/δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοι-
τητών τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τέσσερις χιλιά-
δες ευρώ (4.000€) κατανεμημένα σε τέσσερις ισόποσες 
δόσεις [χίλια ευρώ (1.000€) ανά εξάμηνο].

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί 

η λειτουργία του ΠΜΣ απαιτεί μια σειρά επιμέρους πα-
γίων και εκτάκτων εσόδων τα οποία δεν μπορούν να 
καλυφθούν από άλλες πηγές. Τα έσοδα που θα προ-
κύψουν, θα διατεθούν σε χορήγηση συγγραμμάτων 
που διανέμονται δωρεάν προς τους φοιτητές, αμοιβές/
αποζημιώσεις διδακτικού, επιστημονικού και τεχνικού 
προσωπικού, λειτουργικά κόστη γραμματείας στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές υπαλλήλων πλή-
ρους απασχόλησης, υλικοτεχνικές υποδομές, αγορά και 
λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ηλεκτρονικού λογισμικού, δαπάνες 
αναλωσίμων, συντήρηση εξοπλισμού, κ.λπ.

Το ύψος του προαναφερθέντος τέλους διδάκτρων 
είναι το ελάχιστο που επιτρέπει την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού όπως παρατίθεται στην εισήγηση 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.

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

    Αριθμ. απόφ. 877/9-7-2018 (9)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: 

Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προ-

σέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ια-

τρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» 

“Neoplastic Disease in Humans: Research and 

Clinicopathologic Approach in the Context of 

Precision Medicine (Diagnosis and Targeted 

Treatment)”

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

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών 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, με-
τονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή-
ματος 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 μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. 83/8.7.2015 (ΦΕΚ 1414/Β΄) πράξη Πρύ-
τανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης 
αριθμ. 96388/Β7/18.12.2008 (ΦΕΚ 2561 Β΄) Αναμόρφωση 
του Προγράμματος.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 
2018).
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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-
φασίζει:

την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα 
και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια 
της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμέ-
νη Θεραπεία)», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως 
ακολούθως:

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 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: 
Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα 
Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και 
Στοχευμένη Θεραπεία)», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Νε-
οπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινι-
κοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της 
Εξατομικευμένης Ιατρικής Διάγνωση και Στοχευμένη 
Θεραπεία» έχει ως αντικείμενο την διεπιστημονική με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και 
της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επι-
στήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου ει-
σάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή 
ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης. Οι απόφοιτοι του 
Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές 
με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών 
παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα 
έχουν αποκτήσει ικανή εξοικείωση με τις τεχνικές δια-
γνώσεως έρευνας και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμε-
τωπίσεως του καρκίνου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρω-
πο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση 
στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση 
και Στοχευμένη Θεραπεία)» (MSc in Neoplastic Disease 
in Humans: Research and Clinicopathologic Approach 
in the Context of Precision Medicine (Diagnosis and 
Targeted Tratment)

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 επι-
στημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και αγγλι-
κή γλώσσα. (Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών 
από το εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με 
προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό η γλώσσα 
μπορεί να είναι η αγγλική. Επιπλέον σε περίπτωση που 
περισσότεροι του 30% των φοιτητών έχουν ως μητρική 
γλώσσα άλλης της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να 
διεξαχθούν 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. «Νεοπλασματική 
Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοα-
νατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμέ-
νης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» θα 
καλύπτεται από:

- πόρους ερευνητικού προγράμματος του Α΄ Εργαστη-
ρίου Παθολογικής Ανατομικής,

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

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται 900€ ανά εξάμηνο.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου να αγοραστούν εργαστηρι-
ακά αναλώσιμα για τις πρακτικές και εργαστηριακές 
ασκήσεις της Παθολογικής Ανατομικής, της Μοριακής, 
του Ηλεκτρονικού και Συνεστιακού Μικροσκοπίου 
πάνω στα οποία θα εκπαιδευτούν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 876/9-7-2018 (10)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ» «MENTAL HEALTH 

PROMOTION-PREVENTION OF PSYCHIATRIC 

DISORDERS».

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

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. 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.

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

6. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. 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».

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

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 μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την αριθμ. 33026/Β7 (ΦΕΚ 1908/Β/07-09-2009) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με 
τίτλο «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών 
Διαταραχών», όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 
84/08-07-2015 (ΦΕΚ 1414/Β) πράξη Πρύτανη.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 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-
φασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑ-
ΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥ-
ΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Δια-
ταραχών έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και εφαρμογή 
βασικών αρχών για την προαγωγή της ψυχικής και σωμα-
τικής ευεξίας. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (2004), η νόσος νοείται ως κατάστα-
ση του οργανισμού που συνεπάγεται: πόνο, αναπηρία, 
θάνατο και διαταραχή της ευεξίας του ατόμου. Η ευεξία 
των ανθρώπων προϋποθέτει θετικό ισοζύγιο εμπειριών 
σε βασικούς άξονες της ζωής:

Δημιουργία/Επάγγελμα, Οικογένεια και Ελεύθερος 
Χρόνος. Η προαγωγή ψυχικής υγείας και η πρόληψη 
ψυχιατρικών διαταραχών ως επιστημονικός κλάδος 
στοχεύει όχι μόνο στη θεραπεία νοσολογικών οντοτή-
των αλλά κυρίως στην προαγωγή της ευεξίας, η οποία 
συνίσταται μεταξύ άλλων:

i) στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων
ii) στη ρεαλιστική θεώρηση και το χειρισμό της πραγ-

ματικότητας
iii) στην αντοχή στο stress/distress
iv) στην επένδυση της δημιουργικότητας σε παραγω-

γικούς τομείς
v) στην καλλιέργεια ανθρώπινων αξιών όπως η φιλο-

μάθεια, η καλοσύνη και η γενναιοδωρία, η εγκράτεια 
και ο αυτοέλεγχος, η σωφροσύνη, η ευσπλαχνία, η κοι-
νωνική και συναισθηματική νοημοσύνη και η τέχνη του 
να διακρίνουμε αυτό που πρέπει να φοβόμαστε από 
αυτό που δεν πρέπει, καθ΄ υπαγόρευση της έγκυρης 
λογικής.

vi) στην ικανότητα του αγαπάν και αγαπάσθαι.
Οι παραπάνω αρχές αποτελούν το περιεχόμενο του 

γνωστικού αντικειμένου της προαγωγής ψυχικής υγεί-
ας-πρόληψης ψυχιατρικών διαταραχών και θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη από τους σχεδιαστές πολιτικών 
δημόσιας υγείας. Οι πολιτικές αυτές, στην ολοκληρω-
μένη τους μορφή περιλαμβάνουν το φάσμα: Προα-
γωγή (Promotion)-Πρόληψη (Prevention)-Θεραπεία 
(Treatment)-Αποκατάσταση (Recovery). Σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο ο σχεδιασμός των πολιτικών δημόσιας υγείας 
περιλαμβάνει συνδυασμένες δράσεις προαγωγής ψυχι-
κής υγείας και ευεξίας.
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Λαμβανομένου υπόψη όπως προαναφέρθηκε ότι ο 
Π.Ο.Υ. ορίζει την υγεία όχι μόνο ως απουσία πόνου και 
αναπηρίας αλλά και ως διασφάλιση της ευδαιμονίας, ο 
στόχος του ΠΜΣ συντάσσεται απολύτως με τις προανα-
φερόμενες θεμελιακές αρχές. Δηλαδή τη συνεπέστερη 
δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική 
μεθοδολογία που διασφαλίζει την υλοποίηση των προ-
αναφερόμενων στόχων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η εντατική και εξει-

δικευμένη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε μετά την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους να είναι ικανοί να 
συμβάλλουν στον υψηλότερο δυνατό βαθμό:

α) στην παραγωγή νέας γνώσης στα επιστημονικά πε-
δία της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης 
των ψυχιατρικών διαταραχών

β) στην εφαρμογή στις σύγχρονες κοινωνίες των δε-
ξιοτήτων που απέκτησαν για την προαγωγή και ενίσχυ-
ση της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών 
διαταραχών.

Είναι, σημαντικό ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης Ψυχιατρικών 
Διαταραχών καθώς και το συγκεκριμένο ΠΜΣ στοχεύουν 
στην εξειδικευμένη εκπαίδευση τόσο λειτουργών υγείας, 
όσο και κοινωνικών φορέων που έχουν καθοριστικούς 
ρόλους στην κοινότητα και έρχονται σε επαφή με το 
κοινό, ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος. Η ανάγκη 
εφαρμογής τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκ-
φράστηκε και στην «Πράσινη Βίβλο» (2005), που προ-
τάθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε. Για 
το λόγο αυτό συζητούνται ήδη περαιτέρω προτάσεις 
συνεργασίας από σημαντικά Πανεπιστήμια του Εξωτερι-
κού, και γίνεται προετοιμασία για την εφαρμογή υψηλού 
επιπέδου εξ΄ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ» (MSc in MENTAL HEALTH 
PROMOTION-PREVENTION OF PSYCHIATRIC DISORDERS).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά Ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

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

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην Ελληνική 
και κατά περίπτωση στην Αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙ-
ΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ» θα 
καλύπτεται από:

- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τρεις χιλιάδες ευρώ 
(3.000€) κατανεμημένα σε τρεις ισόποσες δόσεις [χίλια 
ευρώ (1000€) ανά εξάμηνο], καθώς και άλλες πηγές όπως 
δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή (πχ. δωρεές, διοργάνωση 
σεμιναρίων, τέλη ελεύθερων ακροατών)

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί η λειτουργία του συγκεκριμένου ΠΜΣ απαιτεί 
μια σειρά επιμέρους παγίων και εκτάκτων δαπανών, οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από άλλες πηγές:

α) λειτουργικές δαπάνες γραμματείας του ΠΜΣ όπως 
ενδεικτικά είναι:

- οι αμοιβές 2 διοικητικών υπαλλήλων πλήρους απα-
σχόλησης

- η συντήρηση εξοπλισμού γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτές, 
scanner)

- η αγορά αναλωσίμων γραφείου (μελάνι εκτυπωτή, 
χαρτί εκτύπωσης, γραφική ύλη).

β) ενοικίαση και έξοδα χρήσης χώρου όπου θα στεγά-
ζεται η γραμματεία του ΠΜΣ, καθώς και δύο (2) αίθου-
σες διδασκαλίας με το σχετικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
(ενδεικτικά αναφέρουμε δαπάνες αγοράς καθισμάτων, 
εδράνων διδασκαλίας, οπτικών μέσων διδασκαλίας-
projectors, οθόνες προβολής και πάγιες δαπάνες ηλε-
κτροδότησης και θέρμανσης).

γ) δαπάνες για την κάλυψη εξόδων προσκεκλημένων 
διδασκόντων (ενδεικτικά αναφέρουμε αμοιβές και έξοδα 
μετακινήσεων).

Το ύψος του προαναφερθέντος τέλους διδάκτρων 
είναι το ελάχιστο που επιτρέπει την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

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

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

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