
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8364 
  Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαι-

ευτική Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής, της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 19 του ν.  4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/
2-03-2018, τ. Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ. Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ. Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορι-
σμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρ-
μοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ. Α΄): «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016, 
τ. Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ. Β΄): «Τρόπος Κα-

τάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργί-
ας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.  3861/2010
(ΦΕΚ 112 τ. Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
τη υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ. Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α’/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ. Α’/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 τ. Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη 
Μαιευτική Φροντίδα».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του 
Τμήματος Μαιευτικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών: «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική 
Φροντίδα».

12. Την πράξη 9/25-5-2018 (Θέμα 5ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη 
Μαιευτική Φροντίδα».

13. Την Πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ. Α΄) με ΑΔΑ: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση με αρ. 3/15-5-2018 της Επιτροπής 
Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το με αριθμό 127351/Ζ1/26-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένη και Τεκ-
μηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

16. Την με αριθμό πράξη 8/10-05-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ, του Τμήματος 
Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
 Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.), με ελληνικό τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριω-
μένη Μαιευτική Φροντίδα» και αγγλικό τίτλο “Master 
of Science in Advanced and Evidence Based Midwifery 
Care”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, 
η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και 
προγραμμάτων, στη μαιευτική φροντίδα, που παρέχεται 
κατά την περιγεννητική περίοδο, στη κοινότητα, καθώς 
επίσης και η δημιουργία επαγγελματιών υγείας με βασι-
κές γνώσεις στον τομέα της εφαρμογής της τεχνολογίας, 
στη Μαιευτική.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων, στην ηλε-

κτρονική παρακολούθηση του εμβρύου, με τη χρήση 
σύγχρονων μεθόδων.

β) Η εμβάθυνση των σύγχρονων γνώσεων στην κοινό-
τητα, σε τομείς που αφορούν στην ψυχική και σωματική 
προετοιμασία των εγκύων γυναικών.

γ) Η ικανότητα των φοιτητών να σχεδιάζουν, να ανα-
πτύσσουν και να εφαρμόζουν προγράμματα κοινοτικής 
μαιευτικής φροντίδας, να χρησιμοποιούν και να εφαρ-
μόζουν με ασφάλεια στην κλινική πράξη, τα μέσα που 
παρέχει η τεχνολογία.

δ) Η συνέχεια μιας προχωρημένης και εμπεριστατωμέ-
νης γνώσης, του εξειδικευμένου επιστημονικού πεδίου, 
στην Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα και στην Τεχνολογία 
στη Μαιευτική, του Τμήματος Μαιευτικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), στην Προηγμένη και Τεκμηριωμένη 
Μαιευτική Φροντίδα (Master of Science in Advanced and 
Evidence Based Midwifery Care), με δύο κατευθύνσεις: 
Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Community Midwifery 
Care) και Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in 
Midwifery)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι Τμημάτων Μαιευτικής και Ιατρικής, ΑΕΙ της ημε-

δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με 
συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 30%
Κ2 Τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότη-

τα του υποψηφίου 15%
Κ3 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμη-

ριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προ-
γράμματος 15%

Κ4 Συνέντευξη 40%
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο 

υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενι-
κός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του 
κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της 
αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής: Β = Κ1 x 0,3 + 
Κ2 x 0,15 + Κ3 x 0,15 + Κ4 x 0,4.

Για την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., 
συνεκτιμώνται, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ή τυχόν 
άλλης ευρωπαϊκής) και συστατικές επιστολές. Με την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης συντάσσε-
ται ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά 
κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους 
συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο, λαμβάνοντας υπό-
ψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρ-
κεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 
τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και το δεύτερο 
(2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία, παρακολούθη-
ση σεμιναρίων και εκπόνηση εργασιών, ενώ το τρίτο (3) 
εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και εξέταση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία αντι-
στοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, υποβοηθείται από 
τα εξειδικευμένα σεμινάρια του τρίτου (3) εξαμήνου.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται τριάντα (30) πιστωτι-
κές μονάδες ανά εξάμηνο και ενενήντα (90) συνολικά 
πιστωτικές μονάδες-ECTS και τα τρία (3) εξάμηνα. Το 
πρώτο εξάμηνο έχει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, το 
δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα 
κατεύθυνσης (Α και Β κατεύθυνσης) και ο κάθε φοιτητής 
μπορεί να επιλέξει μαθήματα μίας κατεύθυνσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η ελληνική 
ή και η Αγγλική.

Μαθήματα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Είδος

Α’ Εξάμηνο
Μεθοδολογία της έρευνας 5 ΥΚ

Εκτίμηση της υγείας της 
γυναίκας

5 ΥΚ
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Συμβουλευτική και επικοινωνία 5 ΥΚ
Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής

απόφασης στη Μαιευτική
5 ΥΚ

Επιδημιολογία - Βιοστατιστική 5 ΥΚ
Διαχείριση επείγοντος στα 

Μαιευτικά και Νεογνικά 
περιστατικά - πρωτόκολλα

5 ΥΚ

ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α
Προαγωγή φυσικού τοκετού - 

πρωτόκολλα
10 ΥΚΑ

Πρωτοβάθμια Μαιευτική 
φροντίδα-Μητρικός θηλασμός

10 ΥΚΑ

Περιγεννητική Ψυχική υγεία 10 ΥΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β

Βασικές αρχές υπερήχων - 
Υπερηχογραφία στο α’ τρίμηνο 

κύησης

10 ΥΚΑ

Υπερηχογραφία στο γ’ τρίμηνο 
κύησης

10 ΥΚΑ

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση 
εμβρύου στη κύηση και τον 

τοκετό

10 ΥΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία 30 Υ
ΣΥΝΟΛΟ 30

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα, μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε 40 κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπερά-
ριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017. Στους υπεράριθμους δεν υπολογίζεται ο 
αριθμός των ισοβαθμούντων.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π., του οι-
κείου-συναφούς γνωστικού αντικειμένου, του Τμήματος 
Μαιευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλη 
Δ.Ε.Π. ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, Ερευνητές Ελλη-
νικών Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και άλλες κατηγορί-
ες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με την υπάρχουσα υποδομή, καθώς και σε κλι-
νικές και εργαστήρια πανεπιστημιακών νοσοκομείων και 
άλλων δομών παροχής μαιευτικής φροντίδας.

Ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφα-
λίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκρι-
μένου προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022− 2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 
44 του νόμου 4485/2017. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας 

Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται με ανώ-
τατο αριθμό εισακτέων (40 φοιτητές) σε 67.200,00 € και 
αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία δαπάνης Ευρώ Ποσοστό 
1. Κόστος Εκπαίδευσης 29.000,00 43,1% 

2. Διοικητική - Τεχνική 
Υποστήριξη 10.000,00 14,9% 

3. 

Υποστήριξη διδακτικού 
και ερευνητικού έργου 
(συμμετοχή σε συνέδρια, 
μετακινήσεις) 

3.000,00 4,5% 

4. Ανανέωση - Συντήρηση 
Εξοπλισμού 1.040,00 1,5% 

5. Αναλώσιμα και λοιπά 
έξοδα 2.000,00 3% 

6. Δημοσιότητα - Προβολή - 
Εκδόσεις 2.000,00 3% 

Σύνολο Λειτουργικών 
Εξόδων ΠΜΣ 47.040,00 70%

7. Λειτουργικά έξοδα 
Ιδρύματος (30%) ΠΔΑ 20.160,00 30%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67.200,00 100%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και αναλύεται ως κατωτέρω. 

- Αριθμός Φοιτητών: 40 πρωτοετείς 
- Αριθμός Φοιτητών με Δωρεάν Φοίτηση: 12 (αντιστοι-

χεί στο 30% των Φοιτητών) 
- Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης: 28 
- Τέλη Φοίτησης: 2.400,00 € 
- Ετήσια Τέλη Φοίτησης Α’ έτους: 1.600,00 € 
- Τέλη Φοίτησης Γ’ Εξαμήνου: 800,00 € 
- Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης Εξαμήνου: 28 
- Σύνολο Εσόδων: 67.200,00 € 
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 20 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043022809180004*
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