
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη 
Οδοντική Προσθετική» του Τμήματος Βιοϊατρι-
κών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2 Ίδρυση Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου στην Καρ-
διολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας.

3 Ίδρυση Μονάδας Εξωσωματικής Οξυγόνωσης 
(ECMO), στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 42730 (1)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη 

Οδοντική Προσθετική» του Τμήματος Βιοϊατρι-

κών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 
30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 83).

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά 
Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη 
Οδοντική Προσθετική».

10. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οδοντική 
Προσθετική».

11. Την πράξη της Συνέλευσης με αριθμό 2/23-2-2021, 
(θέμα 2ο) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οδοντική Προσθετική».

12. Την υπ’ αρ. 3/16-3-2021 απόφαση (θέμα 3ο) της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
«Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οδοντική Προσθετική».

13. Την υπ’ αρ. 4/18-3-2021 απόφαση (θέμα 14ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οδο-
ντική Προσθετική».

14. Το υπ’ αρ. 26662/23-3-2021 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη 
Οδοντική Προσθετική».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
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σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. 
πρωτ. 33894/Ζ1/24-03-2021 στην Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων) της πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

17. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Β’ 3803).

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στην Κατεύθυνση 
Οδοντικής Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
ελληνικό τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οδοντική Προ-
σθετική» και στην αγγλική «Advanced Applied Dental 
Prosthetics», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(άρθρο 32), όπως ισχύει. Ο τόπος διεξαγωγής της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής και η διοικητική στήριξη του προγράμματος 
παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Οδοντική Τεχνολογία είναι μία επιστήμη διαρκώς 
εξελισσόμενη με ευρύ πεδίο επαγγελματικών, επιστημο-
νικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν 
και άλλα επιστημονικά πεδία, όπως της Οδοντιατρικής, 
της Μηχανολογίας, της Φυσικής, της Χημείας των Βιοϋ-
λικών, της Εμβιομηχανικής και άλλα. Οι οδοντοπροσθε-
τικές εργασίες αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και έρχονται σε επαφή με ανθρώπινους ιστούς (γναθο-
προσωπική περιοχή) αλλά και με βιολογικά υγρά, όπως 
το σάλιο. Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη τήρησης υψηλών 
προδιαγραφών κατασκευής αυτών των προσθέσεων, 
επομένως και ανώτατου επιπέδου θεωρητική και εργα-
στηριακή κατάρτιση και υψηλού επιπέδου επιστημονική 
εξειδίκευση των οδοντικών τεχνολόγων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οδοντι-
κή Προσθετική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
Οδοντικής Τεχνολογίας και συγκεκριμένα στη σχεδίαση, 
κατασκευή και επιδιόρθωση των διαφόρων τύπων οδο-
ντοπροσθετικών αποκαταστάσεων υπό το πρίσμα της 
σύγχρονης τεχνολογίας και της επιστήμης των υλικών, 
όπως εξελίσσονται σήμερα στην παγκόσμια επιστημο-

νική κοινότητα και αγορά. Επίσης, η παραγωγή νέας 
γνώσης και η προαγωγή της έρευνας στον τομέα των 
υλικών και μέσων οδοντικής τεχνολογίας καθώς και η εκ-
παίδευση νέων ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών, 
οι οποίοι θα δύνανται να παράγουν, να επεξεργάζονται 
και να διδάσκουν αυτή τη γνώση, αναπαράγοντας έτσι 
την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα 
είναι σε θέση:

- Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν όλα τα είδη των 
οδοντικών προσθέσεων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες 
αιχμής.

- Να αξιοποιούν με βέλτιστο τρόπο εργαλεία σχεδια-
σμού ψηφιακής τεχνολογίας (software) και ρομποτικής 
(hardware).

- Να οργανώνουν και να λειτουργούν εργαστήρια 
Οδοντικής Τεχνολογίας με σύγχρονη υλικοτεχνική υπο-
δομή ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (εφό-
σον πρόκειται παράλληλα για πτυχιούχους Οδοντικής 
Τεχνολογίας).

- Να κατανοούν τις έννοιες της ποιότητας, του κόστους, 
της αξιοπιστίας, της λειτουργικότητας, και να αξιολογούν 
με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και μελέτες τις μεθό-
δους και τα μέσα κατασκευής έτσι ώστε να λειτουργούν 
ένα εργαστήριο Οδοντικής Τεχνολογίας με τη μέγιστη 
δυνατή ποιότητα και παραγωγικότητα (εφόσον πρόκει-
ται παράλληλα για πτυχιούχους Οδοντικής Τεχνολογίας).

- Στα πλαίσια της συλλογικής εργασίας, να συμμετέ-
χουν σε ομάδα εργασίας με ειδικούς οδοντιάτρους ή 
άλλους οδοντικούς τεχνολόγους, για τη σχεδίαση και 
κατασκευή των προσθετικών εργασιών.

- Να σχεδιάζουν, να υποστηρίζουν βιβλιογραφικά και 
να εκπονούν ερευνητικές μελέτες σε θέματα της επι-
στήμης τους καθώς και να συμμετέχουν σε ερευνητικές 
ομάδες.

- Να απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαί-
δευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Να απασχολούνται στην βιομηχανία σε μονάδες 
σχετικές με την παραγωγή βιοϋλικών σχετικών με την 
επιστήμη τους.

Επιπρόσθετα για τους Οδοντιάτρους αποφοίτους του 
προγράμματος:

- Να παρέχουν υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών 
υγείας στους ασθενείς τους στον τομέα της Οδοντικής 
Προσθετικής που εξασφαλίζει η γνώση του εργαστη-
ριακού μέρους κατασκευής των οδοντοπροσθετικών 
εργασιών με τεχνολογίες αιχμής.

- Να εξοικειωθούν με τα πολλαπλά οφέλη στην επι-
κοινωνία με τους συνεργάτες Οδοντικούς Τεχνολόγους 
μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Ο τίτλος που απονέμεται για το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Σύγ-
χρονη Εφαρμοσμένη Οδοντική Προσθετική» και στην 
αγγλική «Advanced Applied Dental Prosthetics».

Ο τίτλος απονέμεται, μετά την πλήρη και επιτυχή ολο-
κλήρωση του προγράμματος σπουδών, από το Τμήμα 
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Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί για την εισαγω-
γή στο Π.Μ.Σ. είναι των ειδικοτήτων Οδοντικής Τεχνολο-
γίας κατά προτεραιότητα και του Οδοντιάτρου.

Συγκεκριμένα:
α) Κάτοχοι πτυχίου Οδοντικής Τεχνολογίας του πρώην 

Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, της Σχολής Επαγγελ-
μάτων Υγείας και Πρόνοιας, του ΤΕΙ Αθήνας ή ισοτίμων 
και αντιστοίχων ομοταγών Τμημάτων του εξωτερικού.

β) Κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, 
Κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας, της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ή ισοτίμων και αντιστοίχων ομοταγών Τμημάτων 
του εξωτερικού.

γ) Κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής Ελληνικών Πανεπι-
στημίων ή αντιστοίχων ομοταγών και αναγνωρισμένων 
Πανεπιστημίων εξωτερικού.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται σε πτυχι-
ούχους τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομο-
ταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονά-
δες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται σε τρία (3) εξάμηνα 
σπουδών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγη-
ση πέντε (5) θεωρητικών μεταπτυχιακών μαθημάτων (30 
ECTS), εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
(dissertation) και εργαστηριακής άσκησης με κατασκευή 
οδοντοπροσθετικών εργασιών με τεχνολογίες αιχμής 
(κινητή και ακίνητη προσθετική, ολοκεραμικές, επιεμ-
φυτευματικές κ.α. εργασίες). Τα θεωρητικά μαθήματα 
διδάσκονται στο Α’ Εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία 
εκπονείται κατά τα τελευταία 2 εξάμηνα και αντιστοιχεί 
σε 30 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεω-
ρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστη-
ριακή άσκηση των φοιτητών (πραγματοποιείται κατά τα 
τελευταία 2 εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 30 ECTS), όπως 
και στην εκπόνηση ομαδικών εργασιών με ερευνητικό 
χαρακτήρα.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Η συγγραφή επίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδη-
μαϊκού έτους, αφού έχει λήξει ο προηγούμενος κύκλος 
σπουδών και έχει γίνει η διαδικασία προκηρύξεων και 
επιλογής κατά το εαρινό εξάμηνο που μεσολαβεί μεταξύ 
του προηγούμενου και του επόμενου κύκλου σπουδών. 
Το πρόγραμμα προβλέπει τη διδασκαλία θεωρητικών 

μαθημάτων για ένα εξάμηνο (Α’) και Εργαστηριακή 
Άσκηση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας για άλλα δύο εξάμηνα (Β’ και Γ’) που αποτελούν 
και ένα πλήρη κύκλο σπουδών. Ο χρόνος διάρκειας του 
εξαμήνου ορίζεται στις δεκατρείς (13) εβδομάδες. Η πα-
ρακολούθηση των μαθημάτων (θεωρία) καθώς και της 
Εργαστηριακής Άσκησης είναι υποχρεωτική.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στην Πανεπιστημι-
ούπολη 1 του ΠΑΔΑ. Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθη-
μα πιστώνεται στους φοιτητές με 5-7 διδακτικές μονάδες 
(ECTS). Το σύνολο των μαθημάτων είναι πέντε (5). Τα 
θεωρητικά μαθήματα γίνονται υπό μορφή διδασκαλί-
ας από έδρας ή διαδικτυακά και ανάθεση εκπόνησης 
μελετών που αφορούν το θέμα. Οι μελέτες μπορεί να 
ανατίθενται ατομικά ή κατά ομάδες. Στην τελική βαθ-
μολογία υπολογίζονται κατά την κρίση του/των διδά-
σκοντος/διδασκόντων και η επίδοση στην εκπόνηση 
των μελετών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που 
πρέπει να συγκεντρώσει ο φοιτητής από τα θεωρητικά 
μαθήματα είναι 30.

Στα δύο τελευταία εξάμηνα του Π.Μ.Σ. (Β’ και Γ’) ο φοι-
τητής καλείται να εκπονήσει Εργαστηριακή Άσκηση, με 
παρακολούθηση και συμμετοχή στις δραστηριότητες 
εργαστηρίων του ιδιωτικού τομέα τα οποία συνεργά-
ζονται με το Π.Μ.Σ. του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατασκευάζουν οδοντοπρο-
σθετικές εργασίες που αφορούν πραγματικά περιστα-
τικά ασθενών, όπως ανατίθενται στο εργαστήριο από 
τους θεράποντες οδοντιάτρους και επιβλέπονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της άσκησης. Στις παραπάνω εργασίες 
δίνεται έμφαση στην κατασκευή με σύγχρονες μεθό-
δους και υλικά κυρίως μέσω της σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας CAD/CAM. Η επιλογή των εργαστηρίων 
γίνεται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Οδοντοτεχνιτών (ΠΣΟ) (ΝΠΔΔ, ν. 4461/2017, Α’ 38). Τα 
κριτήρια επιλογής των εργαστηρίων, οι οδοντοπρο-
σθετικές εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (αριθμός και είδος), οι 
συμβάσεις Εργαστηριακής Άσκησης - μνημόνιο συνερ-
γασίας, η διαδικασία βαθμολόγησης, όπως και όλες οι 
λεπτομέρειες επίβλεψης των φοιτητών, προβλέπονται 
στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

Την ίδια περίοδο (Β’ και Γ’ εξάμηνο) ο φοιτητής εκπονεί 
και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στον Κανονισμό.

Με την ολοκλήρωση της Εργαστηριακής Άσκησης 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής πιστώνεται με τριάντα (30) 
διδακτικές μονάδες και με την εκπόνηση της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας, επίσης τριάντα (30) δι-
δακτικές μονάδες.

Επομένως, για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών απαιτούνται ενενήντα (90) διδα-
κτικές μονάδες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι 
ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα και οι αντίστοι-
χες πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
ν. 3374/2005 φαίνεται στον κάτωθι Πίνακα.
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Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Σύγχρονα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας Θεωρία (Υ) 2 5
2. Προχωρημένη Ακίνητη Προσθετική « 4 7
3. Προχωρημένη Κινητή Προσθετική « 3 6
4. Ψηφιακή Οδοντική Τεχνολογία « 3 6
5. Σύγχρονες Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις « 3 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 15
2. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Οδοντική Τεχνολογία Εργαστήριο (Υ) 15

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 15
2. Εφαρμοσμένη Σύγχρονη Οδοντική Τεχνολογία Εργαστήριο (Υ) 15

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε δεκαέξι (16) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα αυξάνεται ο αριθ-
μός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να 
εισαχθεί και ο τελευταίος ισοβαθμών υποψήφιος. Στο 
Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Συντονιστικής 
Επιτροπής (ΣΕ), να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοι-
τητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του 
IKY στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών 
εσωτερικού του IKY σε γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας 
(1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και μόνο ένας 
(1) κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις αίθουσες διδασκαλίας 
και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοα-
κουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος Βιοϊα-
τρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ. Η υπάρχουσα υποδομή 
περιλαμβάνει επίσης και τα Εργαστήρια Η/Υ του Τμήμα-
τος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής καθώς και τις Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος. Επίσης 
οι εγκαταστάσεις των συνεργαζομένων Οδοντοτεχνι-
κών Εργαστηρίων προσφέρονται για τις διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
προγράμματος, όπως προβλέπεται στην σύμβαση Εργα-

στηριακής Άσκησης-μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των 
εργαστηρίων και του τμήματος.

Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. της Κατεύθυν-
σης Οδοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών, οπότε πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017 σε ό,τι αφορά την προέλευση 
των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που τα μέλη 
Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος δεν επαρκούν, εκτός από 
μέλη Δ.Ε.Π. της Κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, μπορούν να διδάξουν 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως ισχύουν.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026-2027, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει. Στη διάρ-
κεια αυτή έχουν προγραμματιστεί τρεις κύκλοι σπουδών.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για ένα πλήρη κύκλο 
σπουδών υπολογίζεται σε 32.000 € και κατανέμεται ως 
εξής:
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ΕΣΟΔΑ Ποσό σε €

1 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017 -€

2
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 
τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

-€

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα -€

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών -€

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. -€

6 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή (16 φοιτητές Χ 2.000 ευρώ ανά φοιτητή) 32.000€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.000€

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3600

2 Δαπάνες αναλωσίμων 920

3 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 7500

4 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
(Τμήματα άλλων ΑΕΙ) 1800

5 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 1300

6 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 280

7 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 6.600

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 22.000

Δαπάνες απαλλαγής από τέλη φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών
(άρθρο 35 του ν. 4485/2017) (5 φοιτητές Χ 2000 ευρώ ανά φοιτητή) 10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 32.000 €

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Μ.Σ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 15.400

Σε περίπτωση που κάποια από τα προϋπολογιζόμενα έξοδα δεν πραγματοποιηθούν τότε το ποσό κατανέμεται 
μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στους κωδικούς 1, 2 και 3 των εξόδων.

Επίσης σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος οπότε και τα έσοδα θα είναι λιγότερα, 
οι δαπάνες (έξοδα) θα κατανέμονται αναλογικά με τα συνολικά έσοδα.

Το κόστος λειτουργίας του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από τα δίδακτρα φοίτησης σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, τα οποία θα ανέρχονται στις 2.000€, ανά φοιτητή. Τα δίδακτρα φοίτησης 
είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ..

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο αριθμός των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι δέκα έξι (16), τα έσοδα του Π.Μ.Σ. θα 
προέρχονται από τα δίδακτρα φοίτησης (16 x 2.000€ = 32.000€).

Με βάση το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι 
φοιτητές Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή πα-
ρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ..

Τα τέλη φοίτησης πληρώνονται σε δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου ως εξής:

Α εξάμηνο, εγγραφή, 1η δόση Β εξάμηνο, 2η δόση Γ εξάμηνο 3η δόση Σύνολο

800€ 600€ 600€ 2000€
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 1 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

    I 

 Αριθμ. 9448/21/ΓΠ (2)
Ίδρυση Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου στην Καρ-

διολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 51 του 

ν. 4559/2018 (Α’ 142) με το οποίο προστίθεται άρθρο 28 
Α στον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Το π.δ. 428/1993 «Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων 
στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους» (Α΄ 181), 
με το οποίο ιδρύθηκε η Καρδιολογική Κλινική στο Τμήμα 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

3. Την  υπό στοιχεία Α1α/8729/97/18.3.1998 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 332) με την οποία εγκαταστά-
θηκε η Καρδιολογική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας

4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (Συνεδρίαση 9η/21-04-2021) και της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 252η/
28-05-2021).

5. Την υπό στοιχεία 8763/21/ΓΠ/24-05-2021 εισήγηση 
του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται Μονάδα στην Καρδιολογική Κλινική του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Μονάδα 
Στεφανιαίας Νόσου».

Άρθρο 2 
Αποστολή

Στην Καρδιολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί Μονάδα Στεφανι-

αίας Νόσου η οποία καλύπτει τις διδακτικές, ερευνητικές 
και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Καρ-
διολογίας. Η Μονάδα έχει ως αντικείμενο δραστηριότη-
τας την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών και εξειδικευμένων ιατρών καθώς και την πα-
ροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Η Μονάδα θα έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα που εμπίπτουν 
στα αντικείμενα δραστηριότητας της Καρδιολογίας και 
συγκεκριμένα σχετιζόμενα με την νοσηλεία ασθενών 
με οξείες και απειλητικές για τη ζωή καρδιολογικές δι-
αταραχές.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Καρ-
διολογία.

γ) Την ειδίκευση και εξειδίκευση ιατρών καθώς και 
άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή 
εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.

δ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων 
τεχνικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα 
της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.

ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών 
πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκ-
παίδευση στον τομέα της Καρδιολογίας.

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το προσωπικό της Μονάδας Στεφανιαίας Νόσου απαρ-
τίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) της Καρδιολογικής Κλινικής του οικείου Τμήμα-
τος καθώς και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, 
διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που το-
ποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Μονάδα διευθύνεται από το Διευθυντή της Καρ-
διολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής, που είναι 
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί 
στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή) στην 
οποία υπάγεται η κλινική και ανήκει κατά προτεραιότητα 
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στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή 
και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7 του ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις της παρ. 22γ. του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, μετα-
ξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθμης 
λειτουργίας της Μονάδας, ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου 
της Μονάδας, ο καθορισμός και η εφαρμογή της γενικής 
πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της, ο ορισμός 
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε 
στη Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Εγκαθίσταται και λειτουργεί στο πλαίσιο της Καρδι-
ολογικής Κλινικής του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής 
Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας, η Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου της Καρδιολογι-
κής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην παραπάνω Μο-
νάδα υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία του νο-
σοκομείου.

Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Στεφανιαίας 
Νόσου της Καρδιολογικής Κλινικής, συνεργάζεται με τα 
αντίστοιχα τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας όλων των Νο-
σοκομείων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του 
επιπέδου της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η δύναμη της Μονάδας εντάσσεται στη δύναμη της 
Καρδιολογικής Κλινικής η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι 
δύο (22) κλίνες.

Η Μονάδα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο για 
τη λειτουργία της.

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από: 
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

- Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
- Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-

γραφίας/εγγράφων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλι-

νικής μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή 
στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο σε αναλογική ή ψη-
φιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 1 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 9451/21/ΓΠ (3)
Ίδρυση Μονάδας Εξωσωματικής Οξυγόνωσης 

(ECMO), στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 51 του 

ν. 4559/2018 (Α’ 142) με το οποίο προστίθεται άρθρο 28 
Α στον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 22661/Β1/28.2.2008 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 365) με την οποία ιδρύθηκε η Κλινική 
Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΘ) του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Την υπό στοιχεία Υ4α/120583/10/21.10.2010 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄ 1694), με την οποία έχει 
εγκατασταθεί η Κλινική Εντατικής Θεραπείας (ΚΕΘ) του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Λάρισας.

4. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής 
(Συνεδρίαση 10η/19-05-21) και της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 252η/28-05-2021).

5. Την υπό στοιχεία 8764/21/ΓΠ/24-05-2021 εισήγηση 
του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται Μονάδα Εξωσωματικής Οξυγόνωσης (ECMO) 
της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Ιατρι-
κής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Μονάδα Εξωσωματικής 
Οξυγόνωσης (ECMO)».

Άρθρο 2 
Αποστολή

Στην Κλινική Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί Μονάδα 
Εξωσωματικής Οξυγόνωσης (ECMO), η οποία καλύπτει τις 
διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο. Η Μονάδα έχει ως αντικείμενο δραστηριό-
τητας την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών, εξειδικευομένων και εξειδικευμένων ιατρών κα-
θώς και την παροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Μονάδα θα έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που εμπίπτουν 
στα αντικείμενα δραστηριότητας της Εντατικής Θερα-
πείας και συγκεκριμένα στη μηχανική υποστήριξη ασθε-
νών. Η βοήθεια με ECMO (Extracorporeal membrane 
oxygenation) είναι τεχνική εξωσωματικής κυκλοφορίας 
του αίματος παρέχοντας αναπνευστική υποστήριξη σε 
ασθενείς με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια (ΑRDS), 
αλλά και καρδιακή υποστήριξη αν χρειάζεται. Η τεχνική 
οξυγόνωσης με ECMO είναι ιδιαίτερα σημαντική σε επι-
δημίες αναπνευστικής ανεπάρκειας (όπως σε COVID-19), 
και θεωρείται απαραίτητη μέθοδος υποστήριξης του 
βαρέως πάσχοντα ασθενή σε ΜΕΘ.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Εντα-
τική Θεραπεία.

γ) Την ειδίκευση ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών 
των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επι-
μόρφωση αυτών. Την εξειδίκευση για δύο (2) χρόνια, με 
ταυτόχρονη εκπαίδευση σε όλα τα τμήματα της Κλινικής 
Εντατικής Θεραπείας, ειδικευμένων ιατρών (πνευμονο-
λόγων, αναισθησιολόγων, παθολόγων, καρδιολόγων, 
χειρουργών, και νεφρολόγων) στην Εντατική Θεραπεία.

δ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων 
τεχνικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα 
της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.

ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών 
πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκ-
παίδευση στον τομέα της Εντατικής Θεραπείας.

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το προσωπικό της Χειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θε-
ραπείας απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του 
οικείου Τμήματος καθώς και από ιατρούς ΕΣΥ, μέλη Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστη-
μονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που 
τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Μονάδα διευθύνεται από το Διευθυντή της Κλι-
νικής Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Ιατρικής που 
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο 
υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή 
Σχολή) στην οποία υπάγεται η κλινική και ανήκει κατά 
προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή, του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτών στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 22γ.  του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθ-
μης λειτουργίας της Μονάδας, ο συντονισμός του διδα-
κτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού 
έργου της Μονάδας, ο καθορισμός και η εφαρμογή της 
γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της, ο 
ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογο-
δοτεί δε στη Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Εγκαθίσταται και λειτουργεί στη Κλινική Εντατικής 
Θεραπείας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η Μονάδα Εξωσωματικής 
Οξυγόνωσης (ECMO) της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην παραπάνω Μονάδα 
υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα 
ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία του νοσοκομείου.

Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Εξωσωμα-
τικής Οξυγόνωσης (ECMO) της Κλινικής Εντατικής Θε-
ραπείας, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου 
της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η δύναμη της Μονάδας εντάσσεται στη δύναμη της 
Κλινικής Εντατικής Θεραπείας η οποία δεν υπερβαίνει 
τις είκοσι πέντε (25) κλίνες.

Η Μονάδα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο για 
τη λειτουργία της.
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Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

- Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων

- Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας/εγγράφων

- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Διευθυντή της Κλινικής Εντατικής 

Θεραπείας μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βι-
βλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο σε αναλογική 
ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 1 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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