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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14598
Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νοσηλευτική Φροντίδα
Ενηλίκων» Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου
και Κανονισμός Λειτουργίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συνεδρίαση 1046/5/26‐4‐2018, Θέμα 2ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/70 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν
Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/5‐6‐2013 «Μετονομασία Τμήματος και
ίδρυση ‐ συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότη‐
ση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 137/
5‐6‐2013, τ.Α’).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδι‐
κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) άρθρο 19,
παρ. 7.
5. Την αριθμ. 163204/21/29‐9‐2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8‐12‐2017 υπουργική απόφα‐
ση (ΦΕΚ Β’4334/12‐12‐2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτι‐
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των προγραμμάτων μετα‐
πτυχιακών σπουδών».
7. Την αριθμ. 26407/Ζ1/15‐2‐2018 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Το αριθμ. πρωτ. 45070/Ζ1/19‐3‐2018 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83) όπως τροποποι‐
ήθηκαν και ισχύουν.
11. Τηναριθμ. 51346/Β7 υπουργικήαπόφαση(ΦΕΚ 855/
Β/30‐6‐2003) ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια‐
κών Σπουδών «Νοσηλευτική Παθολογία», όπως τροπο‐
ποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 85012/Β7

Αρ. Φύλλου 1840

(ΦΕΚ 1317/Β/16‐9‐2003), 1512/Β7 (ΦΕΚ 1404/Β/6‐8‐2007),
206479/Ζ1 (ΦΕΚ 3521/Β/29‐12‐2014) και 17477 (ΦΕΚ
2508/Β/20‐7‐2017)
12. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο‐
νάδων ‐ Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι‐
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων αριθμ. συν. 838α/13‐2‐2018.
14. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή‐
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου συν. αριθμ.30/14‐2‐2018.
15. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου συν.
αριθμ. 10/19‐4‐2018.
16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
17. Το έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π από το οποίο προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήμα‐
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την Επανίδρυση του υφιστάμενου Διιδρυματικού
Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαν‐
νίνων και Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο «Νο‐
σηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Νοσηλευτικής
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το
ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019 το αναμορφωμένο Διιδρυ‐
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων».
Άρθρο 2
Αντικείμενο ‐ Σκοπός
Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία και η κα‐
τάρτιση των φοιτούντων με τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες, ώστε να εξελίξουν και να παρέχουν τεκμη‐
ριωμένη και επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα. Το
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Π.Μ.Σ. προφέρει την ευκαιρία στους φοιτούντες να εξε‐
λίξουν τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν
την επιστημονική σκέψη τους για να παρέχουν πρακτικές
και καινοτόμες λύσεις, και να διαχειρίζονται επιτυχώς
πολύπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με ζητήμα‐
τα φροντίδας υγείας. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. έχει στόχο να
αποκτήσουν οι φοιτούντες δεξιότητες, κριτική σκέψη,
δυνατότητες εφαρμογής τεκμηρίων στην πράξη και
ικανότητες να συνθέτουν ιδέες και θεωρίες, έτσι ώστε
να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την παροχή
ποιοτικής, διαφανούς και κατάλληλης φροντίδας και νο‐
σηλευτικής δράσης.
Το Δ.Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοι‐
τητές να παρέχουν αποτελεσματική, ασφαλή, και και‐
νοτόμα φροντίδα σε ποικίλα περιβάλλοντα, και για
πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και εξαρτήσεις.
Το Π.Μ.Σ. εστιάζει στην παροχή προηγμένης νοσηλευ‐
τικής φροντίδας, ώστε να υποστηρίξει άτομα που έχουν
έλλειμμα αυτο‐φροντίδας. Απώτερος στόχος είναι οι με‐
ταπτυχιακοί φοιτητές να εξελίξουν τις δεξιότητες αξιο‐
λόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειρικών
δεδομένων, να αποκτήσουν δυνατότητες εφαρμογής
ερευνητικών και αναστοχαστικών αποτελεσμάτων στον
επιστημονικό ‐ επαγγελματικό χώρο τους και να αναπτύ‐
ξουν γνώσεις σχεδιασμού και διεξαγωγής έρευνας στο
χώρο της Νοσηλευτικής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ‐
σης (Μ.Δ.Ε.) στη Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων. Ο τίτ‐
λος θα μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως Master
of Science (MSc) in Adult Nursing. Οι τίτλοι απονέμονται
από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
αναφορά στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
στους χορηγούμενος τίτλους.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυ‐
χιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτ‐
λου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κατ’εξαίρεση γίνονται δεκτοί
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απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγ‐
μένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη Νο‐
σηλευτική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί‐
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το τέταρτο
εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχια‐
κής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την
απόκτηση Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερο‐
μηνία εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Το αναλυτικό
πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει
υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και με‐
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση
του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών
μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την παρα‐
κολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (90
πιστωτικές μονάδες) και από την εκπόνηση μεταπτυχι‐
ακής διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες). Η
γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά οι υποψήφιοι
θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
τουλάχιστον Β2 επίπεδο. Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα
του Μ.Π.Σ. για κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής πρέπει να πα‐
ρακολουθήσει τα τρία πρώτα υποχρεωτικά μαθήματα,
όπως περιγράφονται παρακάτω και να επιλέξει άλλο ένα
από τα υπόλοιπα προτεινόμενα επιλογής, ώστε να συ‐
μπληρώσει συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
(ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών. Το τέταρτο εξάμηνο του
Μ.Π.Σ. ο φοιτητής εκπονεί μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μο‐
νάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρα‐
κολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα
του προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του
Π.Μ.Σ. μπορεί να κάνει τροποποίηση στο πρόγραμμα
μαθημάτων του Μ.Δ.Ε., όταν απαιτείται, για την καλύτερη
επίτευξη των στόχων του Μ.Δ.Ε. Αναλυτικότερα, το πρό‐
γραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
Φροντίδα σε Μονάδες Εντατικής και Αυξημένης
Φροντίδας
2
Υποχρεωτικό
Προηγμένη Νοσηλευτική Πράξη και Αναστοχαστική
Πρακτική
3
Υποχρεωτικό
Επικοινωνιακές Δεξιότητες στη Φροντίδα Ενηλίκων
Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
4α
Επιλογής
Διεθνείς Διαιτητικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για
Χρόνια Νοσήματα και Μεσογειακή Δίαιτα
4β
Επιλογής
Φροντίδα Ενηλίκων με Συμπτώματα Απειλητικά για τη
Ζωή τους
4γ
Επιλογής
Διαταραχές Λιπιδίων
α/α
1

Είδος μαθήματος
Υποχρεωτικό

ECTS
8
8
8
6
6
6
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
Φιλοσοφία και Ψυχολογία της Φροντίδας
Νοσηλευτική Πράξη Βασισμένη σε Τεκμήρια
Υποστήριξη Ατόμων με Χρόνια Νοσήματα και των
Οικογενειών τους
Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
4α
Επιλογής
Προαγωγή της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής
4β
Επιλογής
Νοσηλευτική και Ενδοσκόπηση πεπτικού σωλήνα
4γ
Επιλογής
Αρχές Αντιμετώπισης Σακχαρώδους Διαβήτη και
Μεταβολικού Συνδρόμου
α/α
1
2
3

Είδος μαθήματος
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α
Είδος μαθήματος
Μαθήματα
1
Υποχρεωτικό
Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας
2
Υποχρεωτικό
Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας
3
Υποχρεωτικό
Ακαδημαϊκή Συγγραφή ‐ Διαπραγματεύσιμη Μάθηση
Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
4α
Επιλογής
Νοσηλευτική Φροντίδα σε χρόνια νοσήματα ήπατος και
γαστρεντερικού συστήματος
4β
Επιλογής
Αρχές Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οργάνωσης Ειδικών
Μονάδων Νοσηλείας
4γ
Επιλογής
Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία και Ηλεκτρονική
Επιβοηθητική Τεχνολογία στη Φροντίδα
α/α
1

Είδος μαθήματος
Υποχρεωτικό

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και, σε περί‐
πτωση παρακολούθησης από αλλοδαπούς φοιτητές,
ελληνική και αγγλική. Η συγγραφή της διπλωματικής
εργασίας για τη Δ.Μ.Ε. μπορεί να γίνεται στην ελληνική
ή στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων κατά έτος στο Δ.Π.Μ.Σ. ορί‐
ζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν ΔΕΠ των συνεργαζό‐
μενων τμημάτων και άλλων τμημάτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του του ν. 4485/2017 (άρθρο 36) (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4‐8‐2017). Επίσης, με γνώμονα την ποιότητα του
Δ.Π.Μ.Σ και την κατά το δυνατόν αρτιότερη προσφορά
εκπαιδευτικού έργου, δίνεται περιστασιακά η δυνατότη‐
τα να συμμετάσχουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων,
Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής
ή και αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του
συνόλου των διδασκόντων.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι
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ECTS
8
8
8

6
6
6

ECTS
8
8
8
6
6
6

ECTS
30

χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο‐
πλισμός και η διοικητική δομή των δύο συνεργαζόμενων
Τμημάτων.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028‐2028 (δύο 5ετίες) σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των
Π.Μ.Σ. (διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμ‐
ματος υπολογίζεται σε είκοσι (20) χιλιάδες ευρώ. Το ποσό
αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του
προγράμματος. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Νοσηλευτική Φροντίδα Ενη‐
λίκων» λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. Πιθανές πηγές για
την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του είναι όπως ορί‐
ζονται στο άρθρο 37 παρ. 1, του ν. 4485/2017 (αναφέρο‐
νται και στη συνέχεια). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 37,
παρ. 4, του ν. 4485/2017, η διαχείριση των εσόδων των
Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννί‐
νων και κατανέμεται κατά 70% για κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του Π.Μ.Σ. και κατά 30% για κάλυψη λειτουρ‐
γικών εξόδων του ιδρύματος με προτεραιότητα στην
κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς
τέλη φοίτησης.
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ΕΞΟΔΑ
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού (δαπάνες συντήρησης και/ή ανανέωσης υλικοτεχνικής
υποδομής)
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
3 Δαπάνες αναλωσίμων
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (επισκέπτες
καθηγητές)
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
10 Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας‐προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, συντήρησης
ιστοσελίδας του προγράμματος, οργάνωσης συνεδρίου/ημερίδων
11 Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών των Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης
Συνολικό κόστος
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1, του ν. 4485/2017, η
χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους λειτουρ‐
γίας του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να προέλθει από (α) τον προ‐
ϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (φορέα που
οργανώνει το Π.Μ.Σ.) (β) τον προϋπολογισμό του Υπουρ‐
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.),
(γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του ιδιωτικού τομέα, ή φορέων του δη‐
μόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28‐6‐2014), (δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
(ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων διεθνών οργανισμών, (στ) μέρος των εσόδων των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι., (ζ) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης από τους
φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως και
το ακαδημαϊκό έτος 2017‐18 θα ολοκληρώσουν τις σπου‐
δές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν την έναρξη του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4‐8‐2017) διατάξεις, βάσει
του άρθρου 85 παρ. 2 (β) του ν. 4485/2017. Όσα θέματα
δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμί‐
ζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι‐
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και

Ποσό
(euro)
1.500

1.000
2.000
2.500

6.000
1.000
6.000
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το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα συνδιοργα‐
νώσουν και θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος
2018‐2019 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων»
[Master of Science in Adult Nursing].
Άρθρο 2
Σκοπός και Αντικείμενο
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία και ο εφοδι‐
ασμός των φοιτούντων με τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες, ώστε να εξελίξουν και να παρέχουν ως ειδικοί
τεκμηριωμένη και επιστημονική νοσηλευτική φροντί‐
δα σε άτομα που έχουν ανάγκη φροντίδας. Το Π.Μ.Σ.
προφέρει την ευκαιρία στους φοιτούντες να εξελίξουν
τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν την
επιστημονική σκέψη τους για να παρέχουν πρακτικές
και καινοτόμες λύσεις, και να διαχειρίζονται επιτυχώς
πολύπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με ζητήματα
φροντίδας υγείας. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. έχει στόχο να εφο‐
διαστούν οι φοιτούντες με δεξιότητες κριτικής σκέψης,
με δυνατότητες εφαρμογής τεκμηρίων στην πράξη, και
με ικανότητες να συνθέτουν ιδέες και θεωρίες, έτσι ώστε
να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την παροχή
ποιοτικής, διαφανούς και έλλογα υπερασπίσιμης φρο‐
ντίδας και νοσηλευτικής δράσης.
Το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
να παρέχουν αποτελεσματική, ασφαλή, προχωρημένη
και καινοτόμα φροντίδα σε μια ποικιλία από περιβάλ‐
λοντα, και για πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και
εξαρτήσεις. Το Π.Μ.Σ. εστιάζει στην παροχή προηγμέ‐
νης νοσηλευτικής φροντίδας βασισμένης σε ερευνη‐
τικές αποδείξεις και αναστοχαστικές τεχνικές, ώστε να
υποστηρίξει άτομα που έχουν έλλειμμα αυτό‐φροντίδας.
Απώτερος στόχος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εξε‐
λίξουν τις δεξιότητες αξιολόγησης ερευνητικών αποτε‐
λεσμάτων και εμπειρικών δεδομένων, να αποκτήσουν
δυνατότητες εφαρμογής ερευνητικών και αναστοχαστι‐
κών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό‐επαγγελματικό
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χώρο τους και να αναπτύξουν γνώσεις σχεδιασμού και
διεξαγωγής έρευνας στο χώρο της Νοσηλευτικής.
Άρθρο 3
Διάρκεια συνεργασίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028‐2029 (δύο 5ετίες) σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση
των Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4
Συγκρότηση Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
Το ανώτατο όργανο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Ειδική Δια‐
τμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) , η οποία συγκροτείται από
μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγο‐
νται από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος/ Ιδρύματος
κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο
Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των
φοιτητών του ΜΠΣ, που εκλέγονται από τους φοιτητές
του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια
θητεία. Η ΕΔΕ είναι εννεαμελής. Ο Πρόεδρός της, όπως
και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από
το Τμήμα που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμ‐
ματος. Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες
Συνέλευσης. Είναι αρμόδια για την κατάρτιση του Προ‐
γράμματος Σπουδών, τη συγκρότηση των επιτροπών
αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών,
τον ορισμό των μελών των εξεταστικών επιτροπών, την
απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων και κάθε άλλο
θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις
Άρθρο 5
Πηγές Χρηματοδότησης
Κόστος Λειτουργίας ‐ Πηγές Χρηματοδότησης
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμ‐
ματος υπολογίζεται σε είκοσι (20) χιλιάδες ευρώ. Το ποσό
αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του
προγράμματος. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Νοσηλευτική Φροντίδα
Ενηλίκων» λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. Πιθανές πη‐
γές για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του είναι
όπως ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1, του ν. 4485/2017

20159

(αναφέρονται και στη συνέχεια). Επίσης, σύμφωνα με
το άρθρο 37, παρ. 4, του ν. 4485/2017, η διαχείριση των
εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανε‐
πιστημίου Ιωαννίνων και κατανέμεται κατά 70% για
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. και κατά 30%
για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος με προ‐
τεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με
το άρθρο 37, παρ. 5, του ν. 4485/2017, η κατανομή αυτή
δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή
χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατι‐
κές επιχορηγήσεις.
Αναλυτικός προϋπολογισμός ακαδημαϊκού έτους
2018‐2019
Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1, του ν. 4485/2017, η
χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους λειτουρ‐
γίας του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να προέλθει από (α) τον προ‐
ϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (φορέα που
οργανώνει το Π.Μ.Σ.) (β) τον προϋπολογισμό του Υπουρ‐
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.),
(γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του ιδιωτικού τομέα, ή φορέων του δη‐
μόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28‐6‐2014), (δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
(ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών, (στ) μέρος των εσόδων
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι., (ζ) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Στον προϋπολογισμό του ακαδημαϊκού έτους 2018‐
2019 λαμβάνονται υπόψη για τις κατηγορίες α και β τα
ποσά που διατέθηκαν στο Π.Μ.Σ. το έτος 2017 από τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κ.Α.
4121 ΘΓΑ) (6.000) (Εισροές, 1) και από τον προϋπολογι‐
σμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (13.000) (Εισροές, 2) και υπολογίζεται
μία ενδεχόμενη μείωση του ποσού από τον προϋπολο‐
γισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά 35% και του ποσού από τον
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά
15%.

Μια ενδεικτική κατανομή των ετήσιων εσόδων ανά πηγή χρηματοδότησης είναι (για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐
2019):
Πίνακας 1 ‐ Εισροές

1 Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ποσό
(euro)
5.000

2 Προϋπολογισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

8.000

3 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, και/ή χορηγίες

1.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα
5 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών
6 Μέρος των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ισοδυναμεί με το 30% του
προϋπολογισμού το οποίο αναμένεται να επιστρέφεται στο Π.Μ.Σ. μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. καθώς το Π.Μ.Σ.
λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης, βλ. Πίνακας 2, εκροές αρ. 11)
Συνολικό κόστος

6.000

20.000
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Μια ενδεικτική κατανομή των ετήσιων εξόδων ανά δραστηριότητα είναι (για το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019):
Πίνακας 2 ‐ Εκροές
ΕΞΟΔΑ
1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού (δαπάνες συντήρησης και/ή ανανέωσης υλικοτεχνικής
υποδομής)
2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
3 Δαπάνες αναλωσίμων
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (επισκέπτες
καθηγητές)
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
10 Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας‐προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, συντήρησης
ιστοσελίδας του προγράμματος, οργάνωσης συνεδρίου/ημερίδων
11 Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών των Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης
Συνολικό κόστος
Οι ανωτέρω δαπάνες αφορούν σε:
1. Δαπάνες αναλωσίμων (1.000 ευρώ): έξοδα που αφο‐
ρούν στα βασικά αναλώσιμα αγαθά που θα εξασφαλί‐
σουν την ομαλή λειτουργία του ΔΠΜΣ
2. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού (1500
ευρώ): έξοδα ανανέωσης των διαθέσιμων λογισμικών
και του εξοπλσιμούγια την υποστήριξη των Διατριβών
Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης.
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.
(2.000 ευρώ): έξοδα προσκεκλημένων ομιλητών και/ή
εξεταστών για συμμετοχή σε διδασκαλία και σε εξετα‐
στικές επιτροπές Διατριβών Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης,
αντίστοιχα
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς (2.500 ευρώ): έξοδα για συμ‐
μετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος σε
επιστημονικά συνέδρια.
5. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του
ΔΠΜΣ (6.000)
6. Λοιπές Δαπάνες (1.000 Ευρώ): έξοδα δημοσιότη‐
τας και προβολής του Δ.Π.Μ.Σ., αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, συντήρησης ιστοσελίδας του προγράμματος,
οργάνωσης συνεδρίου/ημερίδων κ.λπ.
Λόγω περιορισμένων πηγών χρηματοδότησης, δεν
προβλέπονται δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με‐
ταπτυχιακούς φοιτητές. Άλλωστε, το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί
χωρίς τέλη φοίτησης και, επίσης, όλες οι δαπάνες του,
άμεσα ή έμμεσα, είναι στην κατεύθυνση της βελτίωσης
της ποιότητας της εκπαίδευσης των φοιτητών. Για τους
ίδιους λόγους, δεν προβλέπονται αμοιβές του διδακτι‐
κού προσωπικού. Όπως και σε όλα τα προηγούμενα έτη
λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., οι διδάσκοντες προσφέρουν
διδακτικό έργο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίς
χρηματική αμοιβή.

Ποσό
(euro)
1.500

1.000
2.000
2.500

6.000
1.000
6.000
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Τέλη φοίτησης
Δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης από τους
φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.
Αναλυτικός προϋπολογισμός πενταετίας (ακαδημ. έτη
2018‐2019 έως και 2022‐2023)
Ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. θα διατηρηθεί ίδιος ανά
έτος για την πενταετία. Η επιμέρους κατανομή εσόδων
και εξόδων μπορεί να αλλάξει εν μέρει (ανάλογα με την
διαθεσιμότητα πηγών που δεν είμαστε σε θέση να γνω‐
ρίζουμε επί του παρόντος) αλλά σε γενικές γραμμές θα
παραμείνει κατά προσέγγιση ίδια για την πενταετία.
Τα χρηματικά ποσά και τα ποσοστά των κατηγοριών
των μη υποχρεωτικών κρατήσεων μπορεί να αναπρο‐
σαρμόζονται και να ανακατανέμονται με απόφαση της
ΕΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες του ΠΜΣ.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμμετεχόντων
Τα συμμετέχοντα τμήματα των συνεργαζόμενων Ιδρυ‐
μάτων οφείλουν να εκλέξουν από τις ΓΣΕΣ τους εκπρο‐
σώπους, όπως ορίζεται από το Άρθρο 4 του παρόντος,
για τη συγκρότηση της ΕΔΕ στην οποία πρέπει να εκπρο‐
σωπούνται. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν διδάσκοντες,
επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ για την επίβλεψη διπλω‐
ματικών εργασιών και χώρους για την εκπαίδευση των
φοιτητών όταν αυτό απαιτείται.
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας , τα εργαστήρια, ο εξο‐
πλισμός και η διοικητική δομή των δύο Τμημάτων των
συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
Άρθρο 7
Χορηγούμενος Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Μ.Δ.Ε στην Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Ιατρικής του
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αναφορά και του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στους χορηγούμενος
τίτλους.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα
διαθέσει τουλάχιστον 10 μέλη ΔΕΠ.
Το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Ηπείρου θα διαθέσει
τουλάχιστον δυο μέλη ΕΠ.
Τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ Νοσηλευτική
Φροντίδα Ενηλίκων αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Επίσης διάφορες διοικητικές, τεχνικές γραμματειακές
και λοιπές ανάγκες του προγράμματος θα καλύπτονται
από πόρους του ΠΜΣ.
Άρθρο 9
Προκήρυξη εισαγωγής
Η προκήρυξη εισαγωγής για την εισαγωγή στο ΜΔΕ θα
γίνεται κάθε Ιούνιο, θα κοινοποιείται στα συνεργαζόμενα
τμήματα και θα γίνεται ανάρτηση της στις ηλεκτρονικές
σελίδες των συνεργαζόμενων τμημάτων και σε άλλες
πρόσφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις εισαγωγής
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται
πρωτίστως με την αξιολόγηση της επιστημονικής και
ακαδημαϊκής τους δραστηριότητας, όπως αυτό αποδει‐
κνύεται από το βαθμό του πτυχίου, τη συμμετοχή και
ολοκλήρωση δια βίου εκπαίδευσης προγραμμάτων, τη
δημοσίευση σε συναφή επιστημονικά περιοδικά, την
παρουσίαση (ομιλίες και poster) σε Εθνικά και Διεθνή
συναφή επιστημονικά συνέδρια, και τη συμμετοχή σε
ερευνητικές δραστηριότητας. Επίσης, θα συνεκτιμάται
η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδου
B2), η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα, η γνώση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και η συνέντευξη.
Άρθρο 11
Συγκρότηση Συντονιστικού οργάνου
Η ΕΔΕ μπορεί να εξουσιοδοτεί τη Συντονιστική Επι‐
τροπή (ΣΕ) να διεκπεραιώνει μέρος των αρμοδιοτήτων
της. Η ΣΕ του ΠΜΣ είναι πενταμελής και συγκροτείται
από μέλη που συγχρόνους είναι και μέλη τακτικά ή ανα‐
πληρωματικά της ΕΔΕ και εκλέγεται από αυτή. Τα δυο (2)
τουλάχιστον μέλη ΣΕ προέρχονται από το Συντονιστικό
Τμήμα (Τμήμα Ιατρικής) και ένα (1) από το Τμήμα Νο‐
σηλευτικής. Η ΣΕ προεδρεύετε από τον Διευθυντή του
ΠΜΣ ο οποίος εκλέγεται από την ΕΔΕ και είναι μέλος της.
Άρθρο 12
Γλώσσα Διδασκαλίας ή συγγραφής
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η
Ελληνική. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Αγγλι‐
κή σε περίπτωση που θα διδαχθεί μάθημα από προσκε‐
κλημένο καθηγητή του Εξωτερικού.
Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνεται
στα Ελληνικά.
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Άρθρο 13
Λειτουργία και αξιολόγηση
Η λειτουργία του προγράμματος θα διέπεται από τον
εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος θα συνταχθεί από την
ΕΔΕ. Κάθε πρόβλημα που δεν είναι δυνατόν να αντιμε‐
τωπισθεί με νόμο ή με τον εσωτερικό κανονισμό, θα
επιλύεται με απόφαση της ΕΔΕ.
Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται αξιολόγηση κάθε μα‐
θήματος και όλου του προγράμματος από τους διδά‐
σκοντες και τους διδασκόμενους. Ο τρόπος, ο χρόνος
και ο τόπος αξιολόγησης θα καθορίζεται που θα καθο‐
ρίζεται από την ΕΔΕ η οποία και θα συντάσσει έκθεση
αξιολόγησης.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα
(4) αντίτυπα.
Ιωάννινα,
Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
Για το ΤΕΙ Ηπείρου
O Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΑΣ
Για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαν‐
νίνων
Ο Πρόεδρος
ΜΗΝΑΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
Για το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ

