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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αρ. απόφ. 334/03-08-2020
Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Κλινική Φαρμακευτική».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 30
έως και 37, 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
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 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 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
(Α΄ 102)
6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της

Αρ. Φύλλου 3624

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄124).
9. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αρ. 835/2.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. «Κλινική Φαρμακευτική»
(Β΄ 3279).
11. Την υπ’ αρ. 860/2.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου
για την έγκριση του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. «Κλινική
Φαρμακευτική» (Β΄ 3596).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 14-4-2020).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρία 16/7/2020).
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Κλινική
Φαρμακευτική», από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως
ακολούθως:
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Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο
επιστημονικό πεδίο της Κλινικής Φαρμακευτικής.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κλινική Φαρμακευτική» μετά την
πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση
το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φαρμακευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα
με το ν. 4485/2017 είναι:
1. Η Συνέλευση του Τμήματος
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής
του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ
των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του προγράμματος και:
- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της
οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής
φοίτησης, παράτασης σπουδών, κ.ά. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
Τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή, με εξουσιοδότηση
της Συνέλευσης του Τμήματος, θα αποφασίζει ως προς
την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την
έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.
3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-
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νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών
και οργάνων του ΠΜΣ.
γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ,
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων
πόρων του ΠΜΣ.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.
Το Π.Μ.Σ. «Κλινική Φαρμακευτική» υποστηρίζεται από
Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη
στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. και βρίσκεται
υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει
ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ.,
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.,
την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.
Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική» γίνονται δεκτοί
κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων
Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Το ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική» θα δέχεται το ανώτατο έως 10 (δέκα) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και
προγραμματίζεται να απασχολεί 17 (δεκαεπτά) διδάσκοντες, ως εξής:
1. Το 60% των διδασκόντων θα προέρχεται από το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει).
2. Το υπόλοιπο 40% (ήτοι 6) θα αποτελούν μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ καθώς και καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε
ερευνητικό κέντρο.
3. Στη διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να συμμετάσχουν επιπλέον διδάσκοντες της προηγούμενης
κατηγορίας (υπ’ αριθ. 2), οι οποίοι όμως δε θα έχουν αυτοδύναμη διδασκαλία και θα προσφέρον μόνο μέρος
του μαθήματος. Ο συντονισμός και η επίβλεψη αυτών
των μαθημάτων θα ανατίθεται αποκλειστικά σε μέλος
ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής.
Αυτό αντιστοιχεί σε μία αναλογία 1.7 διδάσκοντες του
Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ ανά φοιτητή.
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Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και
μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του
ν. 4485/2017, μόνο σε ΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα
του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές
με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που
επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών
φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι περίπου 90 (ενενήντα) ανά έτος σε σχέση και με τον
αριθμό των περίπου 190 (εκατόν ενενήντα) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 42 (σαράντα δύο) διδασκόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του
Κανονισμού.
Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ν. 4485/
2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε Ιούνιο / Ιούλιο, με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του
Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την
προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Επίσης, απαιτείται η αναγραφή του
βαθμού πτυχίου. Τέλος, απαραίτητος είναι ο Μ.Ο. των
βαθμών πτυχίων του Τμήματος με βάση τα δύο (2) τελευταία χρόνια του ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησης
του υποψηφίου.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να
προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας
από τον ΔΟΑΤΑΠ ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή
επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και
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γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια.:123456
Α/Α
1
2
3
4

5

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
(%)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1,2
40
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
10
3
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
10
(ΒΑΘΜΟΣ)
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ4,5,6 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
10
Ι, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι,
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ Ι (ή ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ),
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ή ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ),
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ / ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΙ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙ10
ΟΔΙΚΑ ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
20
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1 Στην περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής, ο βαθμός θα αναπροσαρμόζεται κατάλληλα στην κλίμακα 0-10 ως εξής:
1α. Βαθμοί σε ‘ονομαστική’ κλίμακα (πχ. A, B, C κλπ)
Ο αναπροσαρμοσμένος βαθμός του υποψηφίου θα υπολογίζεται ως: α) πλήθος σημείων (κ) μεταξύ του βαθμού πτυχίου και
της βάσης (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η βάση), β) συνολικός
αριθμός σημείων (λ) δηλ, μεταξύ άριστα και της βάσης, γ) η αντιστοίχιση στην κλίμακα 0-10 θα είναι: 5 + (10-5) * κ/λ.
Παράδειγμα: αν ο βαθμός είναι Β και η βάση D, τότε: B,C → κ=2,
A,B,C → λ=3 => βαθμολογία: 5 + 5* 2/3 = 5 + 3.33 = 8.33.
1β. Βαθμοί σε ‘συνεχή’ κλίμακα που θεωρούν «βάση» διαφορετική του ‘5’
Ο αναπροσαρμοσμένος βαθμός του υποψηφίου θα γίνεται σε
αντιστοιχία με την παρ. 1α χρησιμοποιώντας τις διαφορές αντί του
αριθμού σημείων. Δηλαδή με τη βοήθεια της σχέσης:
Αναπροσαρμοσμένος βαθμός = 5 + (10-5)* (βαθμός - βάση) /
(άνω όριο - βάση)
Παράδειγμα: αν ο βαθμός είναι 6.5 και η βάση 4, τότε: 5 + (10-5)*
(6.5-4) / (10-4) → 7.08.
2 Βαθμός πτυχίου (από Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής):
Σταθμισμένος ως προς τη μέση τιμή του βαθμού πτυχίου κατά το
έτος απόκτησης. Η μέση τιμή του βαθμού πτυχίου θα αναζητείται
υπηρεσιακά από τη γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ.
3 Αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πτυχία/μεταπτυχιακά, τότε
χρησιμοποιείται ο μέσος όρος τους (κατάλληλα σταθμισμένος
σύμφωνα με τα ‘1α’, ‘1β’ και ‘2’ παραπάνω).
4 Στην περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής ο βαθμός κάθε «ειδικού μαθήματος» θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα ‘1α’και ‘1β’
παραπάνω.
5 Σε περιπτώσεις υποψηφίων από Τμήματα Φαρμακευτικής
(ημεδαπής ή αλλοδαπής) πλην ΕΚΠΑ, η αντιστοίχιση των «ειδικών
μαθημάτων» στα αναφερόμενα μαθήματα του Τμήματος Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, γίνεται από την εκάστοτε Τριμελή Επιτροπή σύμφωνα με τη συνάφεια των σχετικών μαθημάτων. Στην περίπτωση
που αντιστοιχούν περισσότερα του ενός σχετικά μαθήματα της
σχολής του υποψηφίου, τότε λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή του
βαθμού αυτών. Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία με κάποιο μάθημα της
σχολής του υποψηφίου, τότε το «Ειδικό Μάθημα» του παραπάνω
πίνακα δε συνυπολογίζεται στους υπολογισμούς.
6 Στην περίπτωση που κάποιο από το «Ειδικά Μαθήματα» πάψει
να υπάρχει, θα αφαιρεθεί από παράγοντας.
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Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει το ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική» ως 2η ή 3η επιλογή προτίμησης, τότε οι αιτήσεις τους θα εξεταστούν εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες
θέσεις στο ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική».
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει
προς έγκριση στη Συνέλευση.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από
την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ του υποψηφίου της
τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης εισακτέου
και του επόμενου, τότε στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και οι
δύο αυτοί υποψήφιοι. Ως περίπτωση «ισοβαθμίας» θεωρείται εκείνη η κατάσταση όπου η διαφορά της βαθμολογίας
μεταξύ των υποψηφίων της τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης και επόμενης θέσης είναι μικρότερη ή ίση
του 1%. Η ισοβαθμία μπορεί να αφορά μόνο ένα επιπλέον
υποψήφιο και όχι τον επόμενο (ή επόμενους) ακόμα και αν
εκείνος (ή εκείνοι) διαφέρουν μέχρι 1% από υποψήφιο της
τελευταίας κατά σειρά προκηρυχθείσας θέσης.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να
εγγραφούν στο Πρόγραμμα. Η διαδικασία αναπλήρωσης δύναται να εφαρμοστεί όσες φορές απαιτείται ώστε
να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων
σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο και το άρθρο
3 του παρόντος κανονισμού.
Η αναπλήρωση δεν αφορά τυχόν υποψήφιο που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της “ισοβαθμίας”. Η διαδικασία της
αναπλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση
άρνησης επιπλέον υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, η
αναπλήρωση θέσης επιτρέπεται μία μέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων της Ειδίκευσης της Κλινικής Φαρμακευτικής. Τυχόν μεταγενέστερη αναπλήρωση μπορεί να
γίνει αποδεκτή μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Το ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική» μπορεί να δέχεται
έναν αξιωματικό φαρμακοποιό, υπότροφο του Ελληνικού Στρατού Ξηράς, κάθε τρία χρόνια ως υπεράριθμο κατόπιν εισήγησης της ΣΕ και έγκρισης της Συνέλευσης του
Τμήματος. Ο αξιωματικός φαρμακοποιός που θα ενταχθεί στο ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική» θα ακολουθεί
όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας.
Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος
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Φαρμακευτικής μπορεί να εγκρίνει παράταση διάρκειας
φοίτησης στο ΠΜΣ μέχρι 1 (ένα) επιπλέον ακαδημαϊκό
εξάμηνο, για την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής
έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη Συνέλευση (το λιγότερο
δύο μήνες πριν το πέρας του 3ου εξαμήνου), στην οποία
θα αναφέρονται οι λόγοι αίτησης της παράτασης. Κατά
συνέπεια, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά
εξάμηνα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση αναστολής σπουδών μόνο μετά από έξι
(6) ημερολογιακούς μήνες από την έναρξη του Π.Μ.Σ.
Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να εγκρίνει την αιτιολογημένη αναστολή φοίτησης ενός μεταπτυχιακού
φοιτητή μετά από αίτησή του ή και εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο χρονικός περιορισμός δεν ισχύει
όταν η αίτηση γίνεται για λόγους υγείας που δεν υπήρχαν
ή δεν ήταν γνωστοί μέχρι την έναρξη του Π.Μ.Σ.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης και η προσωρινή αναστολή
φοίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα
εξάμηνα. Μετά την άρση της αναστολής ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα συνεχίζει από το σημείο των σπουδών
όπου ξεκίνησε η αναστολή. Τυχόν χρόνος αναμονής για
την ένταξή του στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν
προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικούς ή εξ αποστάσεως
φοίτησης.
Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 90 (ενενήντα) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά.
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Η διπλωματική εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής στο πλαίσιο
του προγράμματος ERASMUS.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην
ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που στα πλαίσια ενός
μαθήματος προσκληθεί αλλοδαπός εισηγητής, η διάλεξη
θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
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Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως
εξής: 7891011
Διδακτικές
ώρες /
ECTS8
7
εβδομάδα
4
6
Κλινική Φαρμακολογία Ι / Παθολογία/
Παθοφυσιολογία Ι
3
5
Εφαρμογή Εργαστηριακών και Αναλυτικών Μεθόδων στη Διάγνωση και Θεραπευτική παρακολούθηση ασθενών
2
4
Στατιστικές Μέθοδοι και εφαρμογές
τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
2
4
Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική
2
3
Εφαρμογή της Φαρμακοκινητικής στη
Θεραπευτική
Διπλωματική εργασία9
13
8
Σύνολο
26
30
Διδακτικές
Β΄ Εξάμηνο
ώρες /
ECTS8
7
εβδομάδα
Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ / Παθολογία/
5
8
Παθοφυσιολογία ΙΙ
3
5
Διερεύνηση ενδιαφερουσών περιστατικών της θεραπευτικής και των δηλητηριάσεων
Σεμινάρια10
2
1
Διπλωματική εργασία 9
25
16
Σύνολο
35
30
Ώρες
Κλινικής
ECTS 8
Γ΄ Εξάμηνο
πρακτικής /
Εβδομάδα
Κλινική Πρακτική11
25
28
9
Διπλωματική εργασία
3
2
Σύνολο
28
30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
90
Α΄ Εξάμηνο

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Α΄ Εξάμηνο
Κλινική Φαρμακολογία I/ Παθολογία – Παθοφυσιολογία I
Περιεχόμενο: Αναφορά στη Κλινική Φαρμακολογία,
βασική παθοφυσιολογία, αιτιολογία, συμπτωματολογία
και διαφορική διάγνωση των παρακάτω νοσημάτων:
7 Στην περίπτωση της διπλωματικής εργασίας, ο αριθμός ωρών
αντιστοιχεί στο χρόνο ενασχόλησης του φοιτητή.
8 Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων υπολογίστηκε θεωρώντας ότι μία (1) πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες
συνολικής απασχόλησης (διδασκαλία, εργαστήρια και προσωπική
μελέτη).
9 Περιλαμβάνει ερευνητική εργασία, συγγραφή και παρουσίαση
της διπλωματικής εργασίας.
10 Ο συνολικός αριθμός των σεμιναρίων περιλαμβάνει είκοσι
(20) ώρες διδασκαλίας κατανεμημένες στα τρία εξάμηνα.
11 Πέντε (5) μήνες κλινικής πρακτικής με καθημερινή παρουσία
στο νοσοκομείο (5) ωρών. Επιπλέον, επεξεργασία, ανάπτυξη και
παρουσίαση ενδιαφερουσών κλινικών περιπτώσεων.
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Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (Σ.Κ.Α.)
Στεφανιαία Νόσος
Υπέρταση
Οξειδωτικό Stress
Μηχανισμός σχηματισμού αθηρωματικής πλάκαςΟΕΜ-φάρμακα καρδιαγγειακού
Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Νόσος Parkinson
Επιληψία
Διαταραχές διάθεσης-αντικαταθλιπτικά φάρμακα
Διαταραχές της διάθεσης- σταθεροποιητές της διάθεσης-Αντιψυχωσικά
Νοσήματα στομάχου-δωδεκαδακτύλου
Νοσήματα Λεπτού Εντέρου
Ηπατίτιδες / Εποχική γρίππη
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος
Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού/ Πνευμονία της
κοινότητας
Μυκητιασικές Λοιμώξεις/ Αντιμυκητιασικά φάρμακα
και
Φαρμακογενετική
Αρχές λειτουργίας ανοσολογικού μηχανισμού
Ταξινόμηση Μικροοργανισμών- Μικροβιολογική διάγνωση
Αρχές λήψης ιστορικού ασθενούς - ΦαρμακοκινητικήΦαρμακοδυναμική αντιμικροβιακών
Β-λακτάμες/Αμινογλυκοσίδες/ Μακρολίδες/ /Τιγεκυκλίνη/Δαπτομυκίνη
Εφαρμογή Εργαστηριακών και Αναλυτικών Μεθόδων
στη Διάγνωση και Θεραπευτική παρακολούθηση ασθενών
Περιεχόμενο:
Εισαγωγή στη Χρωματογραφία. Γενικές Αρχές Υγρής
Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης: Οργανολογία, επιλογή κινητής και στατικής φάσης.
Βιολογικά Υγρά. Προκατεργασία δείγματος για την
ανάλυση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά (απομάκρυνση πρωτεϊνών, υγρή-υγρή εκχύλιση, εκχύλιση στερεής
φάσης).
Επιλογή και Βελτιστοποίηση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και προκατεργασίας βιολογικού δείγματος με βάση βιβλιογραφικές αναφορές.
Εργαστηριακή άσκηση: Προσδιορισμός κετοκοναζόλης σε πλάσμα με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανιχνευτή υπεριώδους.
Αξιολόγηση διαγνωστικής αξίας των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων (Δειγματοληψία και χειρισμός βιολογικών δειγμάτων. Προαναλυτική, Αναλυτική και Βιολογική
μεταβλητότητα. Τιμές αναφοράς. Έλεγχος ποιότητας και
Στατιστικές μέθοδοι. Τεκμηριωμένη Εργαστηριακή Διαγνωστική Ιατρική -Laboratory Evidence-based Medicine)
Εργαστηριακή διερεύνηση της οξεοβασικής ισορροπίας και των διαταραχών ύδατος και ηλεκτρολυτών
Εργαστηριακή διερεύνηση των διαταραχών των υδατανθράκων, της νεφρικής λειτουργίας και της διαβητικής
νεφροπάθειας
Εργαστηριακή διερεύνηση των διαταραχών της λιπαιμίας και των καρδιαγγειακών νοσημάτων
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Εργαστηριακή διερεύνηση των νεοπλασιών (με τον
προσδιορισμό των δεικτών καρκίνου)
Ανοσολογία (Εφαρμογή διαγνωστικών ανοσολογικών
και ανοσοχημικών τεχνικών)
Εργαστηριακή διερεύνηση της ηπατικής λειτουργίας
Εργαστηριακή διερεύνηση Αιματολογικών εξετάσεων
(Διάγνωση των αναιμιών και της σιδηροοικονομίας)
Αυτοματοποίηση στο Κλινικό Εργαστήριο, Επιλογή αυτόματων αναλυτών και Εργαστηριακός προσδιορισμός
επιπέδων φαρμάκων στα βιολογικά υγρά, TDM
Εργαστηριακή διερεύνηση των διαταραχών του ενδοκρινικού συστήματος (θυρεοειδής, επινεφρίδια, γονάδες, υπόφυση) και της εγκυμοσύνης
Εργαστήριο απλών / γρήγορων / βασικών εργαστηριακών τεχνικών
Στατιστικές μέθοδοι και εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές επιστήμες
Περιεχόμενο:
Περιγραφική Στατιστική (μέτρα κεντρικής θέσης και
διασποράς).
Κατανομές Πιθανότητας (Διωνυμική, Poisson, κανονική, τυπική κανονική). Παραδείγματα και Εφαρμογές
Πιθανότητες (Ορισμοί-πράξεις, δεσμευμένη πιθανότητα, Θεώρημα Bayes. Εκ των προτέρων (prior) και εκ
των υστέρων (posterior) πιθανότητα. Παραδείγματα και
Εφαρμογές.
Στατιστική Συμπερασματολογία: Εισαγωγή
Μεταβλητές, Κατηγορίες στατιστικών μεθόδων, Διαδικασία επιλογής της καταλληλότερης
Στατιστική Συμπερασματολογία: Στατιστική εκτίμηση
Ένα δείγμα, Παραδείγματα και εφαρμογή σε Η/Υ
Στατιστική Συμπερασματολογία: Στατιστική εκτίμηση
Δυο δείγματα, Παραδείγματα και εφαρμογή σε Η/Υ
Στατιστική Συμπερασματολογία: Έλεγχος υπόθεσης
Ένα και δυο δείγματα, Περισσότερα από δυο δείγματα,
Παραδείγματα και εφαρμογή σε Η/Υ
Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση (Ι)
Ανάλυση Γραμμικής παλινδρόμησης
Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση (ΙΙ)
Συσχέτιση
Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση (ΙΙΙ)
Αριθμητικά παραδείγματα, Ασκήσεις που λύνονται
από τους φοιτητές - Συζήτηση, Εφαρμογή σε Η/Υ
Ειδικές περιπτώσεις γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης: Παλινδρόμηση τύπου ΙΙ και Ζυγισμένη ανάλυση
παλινδρόμησης
Ειδικές περιπτώσεις γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης:
Ακραίες τιμές - εξωκείμενες παρατηρήσεις α) σε μια
συνεχή μεταβλητή και β) σε προβλήματα γραμμικής
παλινδρόμησης και συσχέτισης
Μη γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης
Non linear mixed effect models
Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική
Περιεχόμενο:
Μαθηματική επεξεργασία της διαδικασίας της απορρόφηση Μέθοδος Wagner – Nelson. Αναφορά στη μέθοδο Loo – Riegelman
Πολυδιαμερισματικά Φαρμακοκινητικά μοντέλα
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Εισαγωγή, Αναφορά στο μαθηματικό μετασχηματισμό
Laplace, Βασικές αρχές
Γενικής μεθόδου επίλυσης πολυδιαμερισματικών φαρμακοκινητικών μοντέλων
Μη διαμερισματική φαρμακοκινητική ανάλυση: Συνέλιξη - Στατιστικές ροπές
Μη γραμμική κινητική
Εφαρμογές στη φαρμακοκινητική (βιομετατροπή και
μεταφορά με μεσολάβηση φορέα). Έμφαση στις θεμελιώδεις παραμέτρους: Κάθαρση, χρόνος ημιζωής,AUC
Μοντέλα γαστρεντερικής απορρόφησης:
Υπόθεση pH μερισμού–Δυναμικό απορρόφησης–Μακροσκοπική προσέγγιση– Μικροσκοπική προσέγγισηBCS–BDDCS. Οδηγίες FDA, EMA για βιοαπαλλαγή
Φυσιολογικά φαρμακοκινητικά μοντέλα
Ορισμός – Αρχές – Στόχοι ΦΥΦΚ μοντέλων
Ανάπτυξη του μοντέλου: Τύποι Φυσιολογικών Φαρμακοκινητικών μοντέλων - Διαδικασίες που λαμβάνονται
υπόψη - Αξιολόγηση του μοντέλου /Πλεονεκτήματα –
Μειονεκτήματα ΦΥΦΚ Παραδείγματα
Δυναμικά μοντέλα γαστρεντερικής απορρόφησης:
Μοντέλο διασποράς- Εναπομένον μήκος για απορρόφηση – Μοντέλο αναμιγνυόμενης δεξαμενής – Διαμερισματικό μοντέλο διάβασης και απορρόφησης
Εντοπισμός προβλημάτων που σχετίζονται με την peros
χορήγηση στο στάδιο της ανακάλυψης και αρχικά στάδια
της ανάπτυξης νέων φαρμάκων
Per os χορήγηση: Βελτιστοποίηση της διαδικασίας άφιξης του φαρμάκων στη γενική κυκλοφορία (Ι)
Αντιμετώπιση προβλημάτων που δε σχετίζονται με
την άφιξη στην πυλαία φλέβα
In vivo μεθοδολογίες για την εκτίμηση της απορρόφησης φαρμάκων που χορηγούνται per os (Ι)
Αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την
άφιξη του φαρμάκου στην πυλαία φλέβα
Πειράματα σε πειραματόζωα
In vivo μεθοδολογίες για την εκτίμηση της απορρόφησης φαρμάκων που χορηγούνται peros (ΙΙ)
Πειράματα σε ανθρώπους – Μελέτες βιοϊσοδυναμίας (I)– Σχεδιασμός και πραγματοποίηση του κλινικού
μέρους
Μελέτες Βιοϊσοδυναμίας-Φαρμακοκινητική ανάλυση
των δεδομένων- Στατιστική ανάλυση των δεδομένων
Φαρμακοκινητικά/Φαρμακοδυναμικά μοντέλα
Μοντέλο Σύζευξης - Φαρμακοδυναμικό διαμέρισμα:
Άμεση σύζευξη, Έμμεση σύζευξη -κινητική φαρμάκου
στο φαρμακοδυναμικό διαμέρισμα, Σύζευξη ΦΚ-ΦΔ μοντέλου. Παραδείγματα - Ασκήσεις
Εφαρμογή της Φαρμακοκινητικής στη Θεραπευτική
Περιεχόμενο:
Επίδραση της κρισιμότητας της κατάστασης του ασθενή στη φαρμακοκινητική
Eπίδραση της εγκυμοσύνης στη φαρμακοκινητική
H κλινική φαρμακοκινητική στους ασθενείς με εγκαύματα
Eπίδραση του καπνίσματος στη φαρμακοκινητική
Eπίδραση της ηπατικής λειτουργίας στη φαρμακοκινητική
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Eπίδραση της νεφρικής λειτουργίας στη φαρμακοκινητική
Η φαρμακοκινητική σε υπερήλικες
H φαρμακοκινητική σε παιδιά
Επιδράσεις της τροφής στη φαρμακοκινητική Ι: Γενικό
μέρος
Επιδράσεις της τροφής στη φαρμακοκινητική ΙΙ: Ειδικό
μέρος - παραδείγματα
Ο ρόλος του φύλου στη Φαρμακοκινητική
Η χρήση της Φαρμακοκινητικής για τη διαπίστωση
θεραπευτικής ισοδυναμίας των φαρμάκων
Πληθυσμιακή φαρμακοκινητική και Μπεϋζιανή εξατομίκευση δοσολογίας με το NONMEM: Θεωρία
Μπεϋζιανή εξατομίκευση δοσολογίας με NONMEM:
Εργαστήριο
Β΄ Εξάμηνο
Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ / Παθολογία – Παθοφυσιολογία ΙΙ
Περιεχόμενο:
Αναφορά στη Κλινική Φαρμακολογία, βασική παθοφυσιολογία, αιτιολογία, συμπτωματολογία και διαφορική
διάγνωση των παρακάτω διαταραχών/νοσημάτων:
Διαταραχές ύδατος –ηλεκτρολυτών
Οξεοβασική ισορροπία
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
Ενημέρωση για Εντερική Σίτιση
Ρευματικών νοσημάτων
Λοιμώξεις στην παιδιατρική και εφηβική ιατρική
Νοσήματα Οισοφάγου
Πρόσθιος λοβος υπόφυσης: Παθήσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση
Οπίσθιος λοβός υπόφυσης: Παθήσεις και θεραπευτική
αντιμετώπιση
Φαρμακοθεραπεία των Κακοήθων Νόσων
Νοσήματα παχέος εντέρου
Κακοήθεις νόσοι (καρκίνος πνεύμονας, μαστού, παχέος εντέρου, ωοθηκών)
Οξύ και χρόνιου πόνου- Φαρμακοθεραπεία
Θυρεοειδής: Παθήσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση
Αυτοάνοσα Νοσήματα Συνδετικού Ιστού-Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Επινεφρίδια: Παθήσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση
Χ.Α.Π.
Γονάδες: Παθήσεις και θεραπευτική αντιμετώπιση
Αγγειίτιδες
Οστεοπόρωση- Παθοφυσιολογία και θεραπευτική
αντιμετώπιση
Βρογχικό άσθμα
Νοσήματα Παγκρέατος
Νοσήματα Ήπατος
και
Κλινική παρακολούθηση στην αναισθησιολογία
Ενδοφλέβια Αναισθητικά/Εισπνεόμενα Αναισθητικά
Περιοχική αναισθησία - Φάρμακα και εφαρμογές
Φυσιολογία Ενδοκρινικού συστήματος
Παιδική-Εφηβική γυναικολογία-ανδρολογία
Εμβόλια σε παιδιά και εφήβους
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Διερεύνηση ενδιαφερόντων περιστατικών της Θεραπευτικής και των Δηλητηριάσεων
Περιεχόμενο:
Ανάλυση και παρουσίαση ενδιαφέρουσων περιπτώσεων
Διαφορική διάγνωση δηλητηριάσεων
Αλληλεπίδραση της αιθυλικής αλκοόλης με φάρμακα
και την τροφή
Προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χορήγηση φαρμάκων στα παιδιά
Διερεύνηση περιστατικών δηλητηριάσεων
Γ΄ Εξάμηνο
Κλινική Πρακτική
Περιεχόμενο:
Η κλινική πρακτική συνίσταται στην εφαρμογή και
ανάπτυξη των θεωρητικών γνώσεων κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα και η περαιτέρω εκπαίδευση των φοιτητών με τη μορφή κλινικής άσκησης σε επιλεγμένα νοσοκομεία της περιοχής των Αθηνών. Πραγματοποιείται
εκ περιτροπής συμμετοχή σε παθολογικές, ογκολογικές,
χειρουργικές, μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ. Οι δραστηριότητες κατά την κλινική εξάσκηση περιλαμβάνουν:
παρακολούθηση της κλινικής και θεραπευτικής πορείας
των ασθενών, συμμετοχή σε ιατρικές επισκέψεις. Στα
πλαίσια του μαθήματος «Κλινική Πρακτική συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία και συγγραφή ενδιαφέρουσων
κλινικών περιστατικών όπου γίνεται κριτική αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής των ασθενών από τους
φοιτητές. Κάθε αξιολόγηση περιστατικού εξετάζεται,
διορθώνεται και βαθμολογείται. Επίσης, στο τέλος του
μαθήματος της «Κλινικής πρακτικής» υπάρχουν γραπτές
εξετάσεις.
Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον
13 εβδομάδες διδασκαλίας. Οι εξετάσεις αρχίζουν μία (1)
εβδομάδα μετά τη λήξη των μαθημάτων και διαρκούν
δύο (2) εβδομάδες. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την
περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει και πάλι στην
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ
της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.
6, άρ. 34, ν.4485/2017). Τέλος, εάν ο φοιτητής αποτύχει
και πάλι έστω και σε ένα από τα οφειλόμενα μαθήματα,
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.
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Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο επιτρέπεται η απουσία
του μεταπτυχιακού φοιτητή το πολύ δύο ημερολογιακές
μέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η απουσία
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά σε αυτή την
περίπτωση απαιτείται η αιτιολόγηση με γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή γραπτώς στις
περιπτώσεις άλλων αιτιών. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος
απουσίας δε μπορεί να υπερβαίνει το 1/5 των ωρών του
ακαδημαϊκού εξαμήνου ή του κάθε μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής οφείλει να επαναλάβει το
συγκεκριμένο(α) μάθημα(τα) το επόμενο έτος. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και στην περίπτωση της
«Κλινικής Πρακτικής» κατά το Γ’ εξάμηνο σπουδών. Τον
έλεγχο της παρακολούθησης των μαθημάτων/σεμιναρίων και των δικαιολογητικών των απουσιών διενεργεί
η Γραμματεία του ΠΜΣ με βάση τα απουσιολόγια που
υποβάλλονται από τους διδάσκοντες στο τέλος των μαθημάτων και των σεμιναρίων. Η τήρηση των απουσιών
αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. και
αδυναμία εκπλήρωσης των απουσιών δεν επιτρέπει τη
λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου ανεξαρτήτως αν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται
στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή/και με εκπόνηση
εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος
αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε
μαθήματος.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές βαθμολογούνται σε κάθε
μάθημα με βαθμολογική κλίμακα από μηδέν έως δέκα
(0 – 10), ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας καθορίζεται ο
βαθμός «πέντε» (5). Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι
αποκλειστικά εντός πέντε ημερών μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα
και να καταθέσουν τις βαθμολογίες των μαθημάτων στη
Γραμματεία του Τμήματος.
Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
εγγεγραμμένος στο Π.Μ.Σ. οφείλει να παρακολουθήσει
και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι 90
(ενενήντα) ECTS.
Στα A’, B’ και Γ’ εξάμηνα του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ο Επιβλέπων και τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
προέρχονται από τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. . Ο Επιλέπων ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή το Α΄ εξάμηνο, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή Επιβλέποντα από
τον μεταπτυχιακό φοιτητή. Η Συντονιστική Επιτροπή,
ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας
και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, συγκροτεί τον Ιούνιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση
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της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο
επιβλέπων. Η Συντονιστική Επιτροπή, στην απόφασή
της, λαμβάνει υπόψη σχετική πρόταση του Επιβλέποντος
για τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, ένα εκ των οποίων είναι δυνατό να είναι μέλος
Δ.Ε.Π. ή Ερευνητής Ερευνητικών Ιδρυμάτων εκτός του
Τμήματος Φαρμακευτικής εφόσον έχει αναλάβει διδακτικό έργο στο ΠΜΣ.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια,
ώστε τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής να είναι μέλη
Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι
πρωτότυπο.
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, με
τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή.
Για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας, οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν τις
παρακάτω οδηγίες:
Το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου πρέπει να περιέχει
τις εξής πληροφορίες:
- Το «Λογότυπο Αθηνάς», άνω και στο κέντρο ή αριστερά του ονόματος του Πανεπιστημίου και του Τμήματος.
- Τις λέξεις «Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών».
- Τις λέξεις «Σχολή Επιστημών Υγείας».
- Τις λέξεις «Τμήμα Φαρμακευτικής».
- Τις λέξεις «Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας».
- Τις λέξεις «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην
«Κλινική Φαρμακευτική».
- Τον πλήρη τίτλο της εργασίας.
- Τις λέξεις «Διπλωματική Εργασία».
- Το Ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου.
- Στο χαμηλότερο μισό της σελίδας, στο κέντρο, τη
λέξη «Αθήνα» και το έτος υποστήριξης της διατριβής.
Η σελιδοποίηση πρέπει να γίνει με τη παρακάτω σειρά:
- Σελίδα Τίτλου
- Τριμελής Επιτροπή
- Περίληψη (Ελληνικά και Αγγλικά, 500 λέξεις κατ’ ελάχιστον)
- Πρόλογος, Ευχαριστίες, Αφιερώσεις (Προαιρετικές)
- Περιεχόμενα, με καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
- Κατάλογος Πινάκων, με τους σχετικούς τίτλους και
καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
- Κατάλογος Σχημάτων ή Εικόνων, με τίτλους και καταγραφή της αρίθμησης των αντίστοιχων σελίδων
- Κατάλογος Συντομογραφιών/Κατάλογος Συμβόλων
- Κυρίως κείμενο της εργασίας (όπου περιλαμβάνονται η Εισαγωγή, η Μεθοδολογία, τα Αποτελέσματα και
η Συζήτηση/Συμπεράσματα)
- Βιβλιογραφία
- Παραρτήματα (αν υπάρχουν)
Μορφοποίηση σελίδας:
- Διάστιχο (Line spacing): 1.5 γραμμή
- Γραμματοσειρά (Font): Calibri ή Times New Roman 11
- Εκτύπωση διπλής όψης
Υπόδειγμα βιβλιογραφίας:
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- Παράθεση εντός του κειμένου: (επίθετο α΄ συγγραφέα et al., έτος δημοσίευσης).
- Σε περίπτωση δυο συγγραφέων παρατίθενται εντός
παρένθεσης και τα δύο ονόματα και μετά το έτος δημοσίευσης.
- Τα επίθετα παρατίθενται χωρίς αρχικά ονομάτων,
εκτός εάν υπάρχει συνωνυμία.
- Οι βιβλιογραφίες παρατίθενται αλφαβητικά και μετά
χρονολογικά. Εάν ο ίδιος συγγραφέας έχει περισσότερες
της μιας βιβλιογραφικές αναγραφές, τότε αυτές παρατίθενται χρονολογικά, για παράδειγμα:
- (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 1999;
Kramer et al., 2010)
- Στην ενότητα Βιβλιογραφία παρατίθενται αλφαβητικά.
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ.
4, άρ. 34, ν. 4485/2017). Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται με βαθμολογική κλίμακα από μηδέν έως δέκα
(0 – 10), ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας καθορίζεται ο
βαθμός «πέντε» (5). Όλες οι διπλωματικές εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα των
τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Οι ακριβείς ημερομηνίες παρουσίασης θα ορίζονται από τον Διευθυντή του
Π.Μ.Σ. το λιγότερο δύο μήνες πριν την παρουσίαση. Με
το πέρας των τριών εξαμήνων ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και υποστηρίξει τη
διπλωματική εργασία του (εξαιρούνται οι περιπτώσεις
«παράτασης» ή «αναστολής» σπουδών).
Σε περίπτωση αποτυχίας στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (μέσος όρος βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας μικρότερος του πέντε) ή μη ολοκλήρωσής
της εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος,
ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να διακόψει τις
σπουδές του.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος
http://www.pharm.uoa.gr (άρ. 34, παρ. 5 ν.4485/2017).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
Ο βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων (πιστωτικές μονάδες x βαθμός μαθήματος) συν
(πιστωτικές μονάδες x βαθμός διπλωματικής εργασίας)
δια του συνολικού αριθμού των πιστωτικών μονάδων
μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και
ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, ν.4485/2017).
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2006 η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία. Αποστολή της, είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις
ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές
ικανότητες και απαιτήσεις. Τα μέσα που επιστρατεύονται είναι οι Προσαρμογές στο Περιβάλλον, οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες
Πρόσβασης.
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κλπ.
3. Δεν προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών.
4. Η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής, μετά
την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο
ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα.
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών
φοιτητών,
- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993) κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές
του, 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
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε
περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι
δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου
εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας
από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35,
παρ. 2, ν.4485/2017).
6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, ν.4485/2017).
Η αξιολόγηση γίνεται με τη βοήθεια σχετικού ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωσή του γίνεται ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας της ΜΟΔΙΠ στο διαδικτυακό τόπο:
https://survey.uoa.gr/portal/mainMenu
7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και σε χώρο του Τμήματος ή
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της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του
Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του
Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως
εκπροσώπου του Πρυτάνεως.
8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Κλινική Φαρμακευτική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 800 ευρώ ανά
εξάμηνο.
Καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (πρώτη δόση: αμέσως μετά την οριστικοποίηση των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και εντός ενός μήνα από την εγγραφή
στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής (# 800,00
# €), δεύτερη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων
από την έναρξη του β’ εξαμήνου (# 800,00 # €) και τρίτη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την
έναρξη του γ’ εξαμήνου (# 800,00 # €). Τα σχετικά ποσά
κατατίθενται στην ALPHA BANK σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν
έχει καταβάλλει το ποσό της δόσης εντός των ως άνω
καθορισμένων χρονικών διαστημάτων, θα του αποστέλλεται επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη Γραμματεία
του Τμήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει
δηλώσει στην αίτησή του, όπου και θα ενημερώνεται
για την οφειλή του.
Σε περίπτωση διαγραφής από το πρόγραμμα, ανεξαρτήτως λόγου, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν
επιστρέφονται.
Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του
Τμήματος Φαρμακευτικής.
2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ
γίνεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι
εγκατεστημένη στο Τμήμα Φαρμακευτικής, βρίσκεται
υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος και στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος.
3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται:
- από τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
- Δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο¬λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των
λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44,
ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός αποστέλλεται στα
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον
κατά 60%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους
διδακτορικού διπλώματος,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση
της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου
Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη
του οικείου Α.Ε.Ι. (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).
Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε:
- μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, ν.
4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού
διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, ν.4009/2011)
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα
ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν.4485/2017).
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα από εισήγηση της
Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 11
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η έρευνα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας αποβλέπει πρωτίστως στην εκπαίδευση του μεταπτυχιακού φοιτητή και στην απόκτηση
ερευνητικής εμπειρίας.
Το θέμα της έρευνας μπορεί να εντάσσεται σε συνεχόμενες και πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που
διεξάγονται από ερευνητικές ομάδες και επιστημονικούς
υπευθύνους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.
Άρθρο 12
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού του Π.Μ.Σ.
«Κλινική Φαρμακευτική» δεν ισχύουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενεγράφησαν πριν από την
έγκριση της ίδρυσης του εν λόγω Προγράμματος. Για τις
περιπτώσεις των μεταπτυχιακών αυτών φοιτητών ισχύει
το προηγούμενο καθεστώς του Π.Μ.Σ.
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Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ., ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τον Κανονισμό που ήταν σε ισχύ κατά το έτος
εισαγωγής τους στο Πρόγραμμα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΔΛΡ46ΨΖ2Ν-ΟΥΘ

37232

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3624/31.08.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02036243108200012*

