
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 
και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Πηγές, Λατρεία και 
Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» (Master 
of Arts (MA) in Sources, Worship and Intercultural 
Life of Christianity).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35002/2.7.2018 (Β΄ 3162) 
απόφασης της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου περί έγκρισης του Κανονισμού 
του ΔΠΜΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
«Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός-Χώρος- 
Πολιτισμός».

3 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 9989/28-09-2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 4720) και της υπ΄αρ. 
99471/9-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Τροποποίηση 
Κανονισμών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Β’ 5681).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

           Αριθμ. απόφ. 1163/26-05-2022 (1)
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Πηγές, Λατρεία 

και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» 

(Master of Arts (MA) in Sources, Worship and 

Intercultural Life of Christianity).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2907

28713



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ28714 Τεύχος B’ 2907/08.06.2022

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’102).

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’195).

7. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83). 

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος» (Α’189). 

10. Την υπό στοιχεία 134697/Z1/9-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Μετονομασία του Τμήματος Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)» 
(Β’3664).

11. Την υπ’ αρ. 991/28-8-2018 (Β’ 4317) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, με την οποία ιδρύθηκε το ΠΜΣ του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
του ΕΚΠΑ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του 
Χριστιανισμού» (Master of Arts (MA) in Sources, Worship 
and Intercultural Life of Christianity) .

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 6η/8-2-2022).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (5η συνεδρίαση 22-02-2022).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(18η συνεδρίαση 24-03-2022).

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:
Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και 
Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Πηγές, Λατρεία 
και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστιανισμού» (Master 
of Arts (MA) in Sources, Worship and Intercultural Life 
of Christianity), από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  «Πηγές, Λατρεία και 
Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστια-
νισμού» έχει ως ερευνητικό αντικείμενο σπουδής τις 
Πηγές, τη Λατρεία καθώς επίσης και την πολιτισμική 

έκφρασης των ποικίλων πτυχών του διαπολιτισμικού 
βίου του Χριστιανισμού.

Σκοπός του ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός 
βίος του Χριστιανισμού» είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό 
πεδίο των πηγών, της βιβλικής, ιστορικής, λατρευτικής, 
αισθητικής καθώς επίσης και της πατερικής θεολογικής 
και δογματικής έκφρασης στο διαπολιτισμικό-χριστια-
νικό πλαίσιο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Πηγές, την Λατρεία και τον Διαπολιτισμικό 
Βίο του Χριστιανισμού» (Master of Arts (MA) in Sources, 
Worship, and the Intercultural Life of Christianity) με τις 
εξής ειδικεύσεις:

1. Βίβλος, Ελληνορωμαϊκός Κόσμος και Διαπολιτισμι-
κός βίος της Μεσογείου (Βible, Greek roman world and 
the intercultural life of mediterranean peoples).

2. Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Eκκλη-
σιαστική Ιστορία, και Δογματική Θεολογία (Patrology, 
Church Literature, Church History, and Dogmatic 
Theology).

3. Λειτουργική-Αγιολογία (Liturgics-Hagiology).

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/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

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

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. 
«Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του Χριστια-
νισμού» θα καλύπτεται από:

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

Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 600€ το εξάμηνο, καθώς και άλ-
λες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
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Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ύψους 600€/
εξάμηνο κρίνεται αναγκαία, διότι τα λειτουργικά έξοδα 
του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω πηγές χρη-
ματοδότησης, ήτοι οι δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, 
λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Το σύνολο 
των εξόδων θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης, καθότι 
το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ είναι μεγάλο και λόγω 
του μεγάλου κατ’ ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων, της 
χρήσης νέων τεχνολογιών στις αίθουσες πολυμέσων, της 
συντήρησης και της προμήθειας νέου εξοπλισμού για την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και των λοιπών προαναφερ-
θεισών δαπανών με σκοπό την επίτευξη ενός σύγχρονου 
και υψηλού επιπέδου διδακτικού έργου.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός βίος του 
Χριστιανισμού» θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2030-2031, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές ολοκληρώνουν τις 
σπουδές τους σύμφωνα με τον Κανονισμό που ήταν σε 
ισχύ κατά το έτος εισαγωγής τους στο πρόγραμμα.

Για όσους θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022, τα τέλη φοίτησης θα είναι 480 ευρώ ανά εξάμηνο, 
διότι δεν προέβλεπε η προκήρυξη αύξηση διδάκτρων.

Για όσους εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023 και εξής θα ισχύει η καταβολή τελών φοίτησης 600 
ευρώ ανά εξάμηνο.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του 
ΠΜΣ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

I

Αριθμ. 24912 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35002/2.7.2018 (Β΄ 3162)

απόφασης της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-

ου Πολυτεχνείου περί έγκρισης του Κανονισμού 

του ΔΠΜΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

«Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός-Χώ-

ρος- Πολιτισμός».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»,
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών» και δ) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)».

3. Την παρ. 3ε του άρθρου 9 του ν. 3685/2008 «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (Α’ 148).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

5. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Πα-
ράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83).

7. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

8. Την υπό στοιχεία Φ1/232/Β1/404/25.8.2000 απόφα-
ση «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Β’ 1098).

9. Την υπ’ αρ. 35002/2.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Έγκριση Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών “Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: 
Σχεδιασμός-Χώρος- Πολιτισμός“» (Β’ 3162).

10. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 3η/16-05-2022).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Έρευνα 
στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός», 
ως προς τα άρθρα που αφορούν τους διδάσκοντες και 
την επίβλεψη των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργα-
σιών, ως ακολούθως:

Α. Τροποποίηση του άρθρου 6 «Οι διδάσκοντες» της 
υπ’ αρ. 35002/2.7.2018 (Β’ 3162) απόφασης της Συγκλή-
του ως εξής:

Το άρθρο 6 «Οι διδάσκοντες» αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 6 
Διδάσκοντες

α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα 
ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν, εφόσον έχουν επι-
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στημονικό και διδακτικό έργο σχετικό με το αντικείμενο 
του ΔΠΜΣ:

i. μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων,

ii. μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών του ΕΜΠ με ανάθεση ή μέλη 
ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α 258) με πρόσκληση, και

iii. επισκέπτες-διδάσκοντες της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, που είναι καταξιωμένοι επιστήμονες με θέση ή προ-
σόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή

iv. επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευ-
μένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικεί-
μενο του ΔΠΜΣ.

β) Από την κατηγορία (i) προέρχεται τουλάχιστον το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων. Την οργά-
νωση και τον συντονισμό των μαθημάτων μπορούν να 
αναλαμβάνουν μόνο μέλη ΔΕΠ ή αφυπηρετήσαντες κα-
θηγητές, για διάστημα τριών (3) ακαδημαϊκών ετών από 
την αφυπηρέτησή τους, των συνεργαζομένων Σχολών. 
Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο 
είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής.

γ) H ανάθεση διδασκαλίας σε διδάσκοντες της κατηγο-
ρίας (ii) γίνεται όταν η ΕΔΕ αποφασίσει αιτιολογημένα ότι 
το διδακτικό προσωπικό της κατηγορίας (i) δεν επαρκεί.

δ) H πρόσκληση διδασκαλίας σε διδάσκοντες της 
κατηγορίας (iii) γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ μετά από 
εισήγηση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επισκέπτη 
από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του 
ανατίθεται διδασκαλία κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση 
διδασκαλίας στα μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ.

ε) Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και 
πρόσθετης ερευνητικής ή επαγγελματικής πείρας, ΕΔΙΠ 
των συνεργαζομένων Σχολών οι οποίοι είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος μπορούν, χωρίς να προηγηθεί η 
προαναφερθείσα διαδικασία επιλογής, να συμμετέχουν 
στο πλαίσιο ενός μαθήματος με την μορφή διαλέξεων ή 
σεμιναρίων, χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας. Το συνολικό 
ποσοστό τέτοιων διαλέξεων για ένα μάθημα δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού ωρών 
διδασκαλίας του. Απαιτείται έγκριση της ΕΔΕ κατόπιν 
πρότασης του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ του μαθήματος.

στ) Τη διεξαγωγή των εφαρμοσμένων μεθόδων διδα-
σκαλίας (όπως εργαστηρίων, εργαστηρίων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, σπουδαστηρίων, εργασιών πεδίου, θεμά-
των, ομαδικών εργασιών με προσωπικές παρουσιάσεις, 
κ.α.) με υψηλή τεχνολογική υποστήριξη μπορούν να συ-
νεπικουρούν μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και διδάκτορες, 
υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
Απαιτείται έγκριση της ΕΔΕ και των αρμοδίων οργάνων 
της οικείας Σχολής κατόπιν προτάσεως του υπεύθυνου 
μέλους ΔΕΠ του μαθήματος.

ζ) Τα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Σχολών δεν 
επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ. 

Η ΕΔΕ έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υποψήφιων 
διδακτόρων, των μεταπτυχιακών φοιτητών των συνερ-
γαζόμενων Σχολών-Τμημάτων στην εκπαιδευτική δια-
δικασία των ΔΠΜΣ, ανεξαρτήτως ενδεχόμενης πηγής 
χρηματοδότησής τους, και με δυνατότητα αμοιβής εφό-
σον διατίθενται σχετικοί πόροι. Η συμμετοχή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αναγράφεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών.».

Β. Τροποποίηση του άρθρου 12 «Η μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία» της υπ’ αρ. 35002/2.7.2018 (Β’ 3162) 
απόφασης της Συγκλήτου, ως εξής:

Το άρθρο 12 «Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία» 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 12 
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

1. Στο τρίτο εξάμηνο, με δυνατότητα επέκτασης του 
χρόνου μέχρι και το τέταρτο εξάμηνο, εκπονείται η με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία που αντιστοιχεί σε 30 
διδακτικές μονάδες. Η ανάληψη της μεταπτυχιακής εργα-
σίας μπορεί να γίνει μετά το τέλος του δευτέρου εξαμή-
νου με την προϋπόθεση ότι ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/
τρια έχει έως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα έξι 
(6) από τα οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα του ΔΠΜΣ. 
Η δήλωση του θέματος και του/της επιβλέποντα/ουσας 
καθηγητή/τριας γίνεται στη Γραμματεία.

2. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια υπο-
βάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επι-
βλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης 
εργασίας. Επιβλέπων Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας δύναται να είναι μόνο ενεργό μέλος ΔΕΠ ή αφυπη-
ρετήσας καθηγητής για διάστημα τριών (3) ακαδημαϊκών 
ετών από την αφυπηρέτησή του, των συνεργαζομένων 
Σχολών. Η ΣΕ με βάση την αίτηση, ορίζει τον επιβλέπο-
ντα. Μετά την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής ΔΕ και 
την υποβολή της σχετικής δήλωσης του επιβλέποντος, 
η ΣΕ συγκροτεί τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την 
εξέταση της εργασίας, η οποία εγκρίνεται από την ΕΔΕ. 
Η εξεταστική επιτροπή περιλαμβάνει τον επιβλέποντα 
και άλλα δύο (2) μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ με αυτόνομη διδα-
σκαλία στο ΔΠΜΣ ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές, των 
συνεργαζομένων Σχολών ή ακόμη και ενεργά μέλη ΔΕΠ 
άλλων ΑΕΙ που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ. Τα μέλη της εξε-
ταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 
ΔΠΜΣ. Με πρόταση του επιβλέποντα, τον μεταπτυχια-
κό φοιτητή μπορούν να επικουρούν επιστημονικά κατά 
την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ΔΕ του, διδάκτορες, 
υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και άλλοι επιστημονικοί 
συνεργάτες του ΕΜΠ ή προσκεκλημένοι διδάσκοντες 
εκτός ΕΜΠ. Είναι δυνατόν, επίσης, να συμμετέχουν επι-
κουρικά μέλη ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, καθώς επίσης και λοιπό 
επιστημονικό προσωπικό των συνεργαζομένων Σχολών 
για την εργαστηριακή υποστήριξη των μεταπτυχιακών 
ΔΕ, όπου αυτό απαιτείται.

3. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του επιβλέποντα καθη-
γητή παρά μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.

4. Το κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας υποβάλλεται, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
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ποντα καθηγητή, στη Γραμματεία σε 4 τουλάχιστον αντί-
τυπα και ψηφιακό αρχείο σε cd ή usb και περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά, πίνακα 
περιεχομένων και βιβλιογραφικές αναφορές.

5. Για να εγκριθεί μια μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:

α) Το θέμα και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι 
συναφές με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

β) Η πραγμάτευση να γίνεται με νέο τρόπο προσέγγι-
σης των πηγών και της βιβλιογραφίας ώστε να παρου-
σιάζεται η ερευνητική προσπάθεια και επίδοση του/της 
υποψηφίου/ας.

γ) Η εργασία να έχει έκταση της τάξεως των 20.000 
λέξεων.

6. Η προφορική παρουσίαση, διάρκειας 30-45 λεπτών 
και η εξέταση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 
γίνεται ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, και 
η όλη διαδικασία της παρουσίασης και εξέτασης μπορεί 
να διαρκέσει μέχρι 1 ½ ώρα.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

I

Αριθμ. 52146 (3)
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 9989/28-09-2018 από-

φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του 

Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του 

Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 4720) και της υπ΄αρ. 

99471/9-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Τροποποίηση 

Κανονισμών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής» (Β’ 5681).

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114).

4. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 6821/6-7-2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκρι-
ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νο-
σηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» 
(Β’ 3310).

9. Την υπ’ αρ. 9989/28-09-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαχείριση 
Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4720) και 
την υπ’ αρ. 99471/9-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Τροποποίηση Κα-
νονισμών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Β’ 5681).

10. Την υπ’ αρ. 7/15-03-2022 εισήγηση της Συντονι-
στικής Επιτροπής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι-
αχείριση Χρόνιων Νοσημάτων».

11. Την υπ’ αρ. 4/16-03-2022 (Θέμα 3.2Β) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση 
Χρόνιων Νοσημάτων».

12. Την υπ’ αρ. 3/19-05-2022 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 6/27-05-2022 (θέμα 35Β) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την υπό 
στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της θητείας 
του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) όμοια.

15. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

16. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 9989/28-09-2018 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. ’’Διαχεί-
ριση Χρόνιων Νοσημάτων’’ του Τμήματος Νοσηλευτικής 
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της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 4720),
ως προς το άρθρο 1 και την τροποποίηση του άρθρου 
9, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 99471/
9-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής «Τροποποίηση Κανονισμών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 5681), ως εξής:

«Άρθρο 1 
Αντικείμενο - Σκοπός - Μεταπτυχιακός τίτλος

1. Γενικά
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» με ειδικεύ-
σεις: «Ογκολογική Φροντίδα», «Διαβητολογική Φροντί-
δα» και «Γαστρεντερολογική-Ενδοσκοπική Νοσηλευτι-
κή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του 4485/2017 (Α’ 144).

2. Αντικείμενο  - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» 
με ειδικεύσεις: «Ογκολογική Φροντίδα», «Διαβητολογική 
Φροντίδα» και «Γαστρεντερολογική-Ενδοσκοπική Νο-
σηλευτική» είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώ-
σης και έρευνας, εξασφαλίζοντας υψηλού ακαδημαϊκού 
επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσία στους φοιτητές του, 
ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβα-
θρο, για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας 
σε όλες τις δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων.

Πρωταρχικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξει-
δικευμένης γνώσης στον τομέα της χρόνιας νόσου σε 
νοσηλευτές και άλλους επιστήμονες συναφών επαγγελ-
μάτων του τομέα υγείας (απόφοιτοι Ιατρικής, Μαιευτικής, 
Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και 
Ψυχολογίας), σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.

Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος θα 
είναι σε θέση:

α) Να κατανοούν τις ιδιαίτερες βιολογικές και ψυχο-
λογικές ανάγκες των ατόμων με χρόνια νοσήματα (καρ-
κίνος, γαστρεντερολογικά προβλήματα, σακχαρώδης 

διαβήτης).
β) Να αξιολογούν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε νο-

σολογικής κατάστασης και να οργανώνουν στοχευμένες 
παρεμβάσεις.

γ) Να εφαρμόζουν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη 
κλινική φροντίδα και αποκατάσταση ογκολογικών, γα-
στρεντερολογικών ή διαβητικών ασθενών.

δ) Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα 
υγείας εστιασμένα στην πρόληψη της νόσου, καθώς και 
στην πρόληψη της υποτροπής της.

ε) Να πραγματοποιήσουν και να προωθήσουν τη σύγ-
χρονη έρευνα στο χώρο της υγείας.

στ) Να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου.

3. Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» 
με ειδικεύσεις: «Ογκολογική Φροντίδα», «Διαβητολογική 
Φροντίδα» και «Γαστρεντερολογική-Ενδοσκοπική Νο-
σηλευτική». Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 9 
Πρόγραμμα σπουδών

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, η διδασκαλία γίνεται 
στην ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
γίνεται δια ζώσης. Σε ποσοστό έως 35% μπορεί να υπάρ-
ξει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής 
διδασκαλίας (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017). Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 
εκατόν είκοσι (120). Περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας (θε-
ωρία, εργαστηριακές ασκήσεις και έρευνα) και δομείται σε 
τέσσερα εξάμηνα. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων -
συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Εργασίας- είναι 
έντεκα (11) και είναι όλα υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κάθε 
εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονά-
δες (ECTS). Για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ απαιτούνται 
συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά τα μαθήματα με ώρες διδασκαλίας και τις 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) αναγράφονται στον παρα-
κάτω πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΙΝΟ)

Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας 10 65 Α

Παθοφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος 10 65 Α

Ειδικά κλινικά νοσηλευτικά θέματα 10 65 Α
Σύνολο ECTS και ωρών διδασκαλίας Α’ εξαμήνου 30 195 Α

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1:
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Βιολογία και παθοφυσιολογία του Καρκίνου 10 52 Β
Θεραπεία και ογκολογική νοσηλευτική φροντίδα 10 65 Β
Υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα
ογκολογικών ασθενών 10 65 Β

Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30 182 Β
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2:
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σακχαρώδης Διαβήτης - Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 10 52 Β
Διαχείριση και Εκπαίδευση στο Διαβήτη 10 65 Β
Διαχείριση Επιπλοκών Σακχαρώδη Διαβήτη 10 65 Β

Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30 182 Β
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3:

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Κλινική Προσέγγιση Ασθενών με
Γαστρεντερολογικά Προβλήματα 10 65 Β

Ενδοσκοπικές Μέθοδοι στη Γαστρεντερολογία 10 65 Β
Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
Φροντίδα-Ενδοσκοπικές Μονάδες 10 52 Β

Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30 182 Β
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)

Εφαρμογές σε Μεθόδους Έρευνας 10 65 Γ
Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα (Μέρος Α’) 10 91 Γ
Διπλωματική Εργασία (Μέρος Α’) 10 - Γ

Σύνολο ECTS Γ’ εξαμήνου 30 Γ
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα (Μέρος Β’) 10 91 Δ
Διπλωματική Εργασία (Μέρος Β’) 20 - Δ

Σύνολο ECTS Δ’ εξαμήνου 30 Δ
Σύνολο ΠΜ του Π.Μ.Σ. ή ECTS* 120 Α+Β+Γ+Δ

*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων της υπό στοιχεία Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (Β’ 1466).».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 9989/28-09-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 4720), και η υπ΄αρ. 99471/9-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής «Τροποποίηση Κανονισμών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 5681), εξακολουθούν 
να ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 2 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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*02029070806220008*

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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