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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. πράξης 82
(1)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ
96633/Β7 (ΦΕΚ 1565/Β΄/25−10−2006) που αφορά στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Η
επιστήµη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών– Αναµόρφωση του προ−
γράµµατος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυ−

χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/
2.8.2005) «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών µονάδων. Παράρτηµα διπλώµατος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
µετονοµασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τµή−
µατος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 96633/Β7 (ΦΕΚ
1565/Β΄/25−10−2006).
8. Τα αποσπάσµατα πρακτικών του Τµήµατος που
συµµετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (συνεδρίαση 3−6−2014).
9. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
µίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
10. Τα έγγραφα της Α∆ΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ.1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αντικαθιστούµε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.
96633/Β7 (ΦΕΚ 1565/Β΄/25−10−2006) που αφορά στη λει−

15282

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

τουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
µε τίτλο «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας»
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δηµαϊκό έτος 2014−2015 αναµορφωµένο το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε νέο τίτλο «Η επι−
στήµη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» σύµφωνα
µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Προ−
γράµµατος αναλαµβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείµενο−Σκοπός
Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΠΜΣ) «Η Επιστήµη του Στρες και η Προαγωγή της
Υγείας» είναι η παροχή υψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο γνωστικό πεδίο της
επιστήµης του στρες. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ.
είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστή−
µονες στο παραπάνω ευρύ και αναπτυσσόµενο πεδίο,
προσφέροντας βαθιά κατανόηση της ψυχονευροενδο−
κρινολογίας του στρες, της διάγνωσης, της µέτρησης
του αποτελεσµατικού ελέγχου του και της προαγωγής
υγείας, σε µεµονωµένα άτοµα, αλλά και σε επιµέρους
οµάδες του πληθυσµού. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση µε
το πέρας της παρακολούθησης, να κατανοούν πλήρως
του µηχανισµούς σύνδεσης του στρες µε την υγεία και
τη νοσολογία και να σχεδιάζουν, να εφαρµόζουν και να
αξιολογούν προγράµµατα ελέγχου του στρες, µε σκοπό
την πρόληψη της ασθένειας, την προαγωγή της υγείας,
καθώς επίσης και στην εφαρµογή εθνικών στρατηγικών
ελέγχου του στρες στα πλαίσια συγκεκριµένων προλη−
πτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων προαγωγής
υγείας στη χώρα µας.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα µπορούν:
• Να στελεχώσουν κρατικούς και µη κρατικούς οργα−
νισµούς /φορείς και δοµές στις υπηρεσίες υγείας (όλων
των βαθµίδων), της εκπαίδευσης των MME κ.λπ.
• Να διδάσκουν σε Τµήµατα των Ανωτάτων Πανεπι−
στηµιακών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων που έχουν ως
αντικείµενο την υγεία, την πρωτογενή, δευτερογενή και
τριτογενή πρόληψη, την ψυχολογία, την παιδαγωγική,
τα MME.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψη−
λού επιπέδου εξειδικευµένες υπηρεσίες στον τοµέα
της έρευνας, του σχεδιασµού, της εφαρµογής και της
αξιολόγησης προγραµµάτων ελέγχου του στρες στην
οικογένεια, την κοινότητα, το σχολείο, τον τόπο δου−
λειάς, αφού αποτελεί και προτεραιότητα της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, καθώς και την διαµόρφωση πολιτικής
στον τοµέα της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τρι−
τογενούς πρόληψης.
• Να εφαρµόσουν στην κλινική πράξη επιστηµονικές
µετρήσεις του στρες, παρεµβατικά προγράµµατα δια−
χείρισης του στρες, καθώς και ολιστικές προσεγγίσεις
για την προστασία, την προαγωγή και τη βελτίωση της
υγείας και της ποιότητας της ζωής ατόµων και επιµέ−
ρους οµάδων του πληθυσµού.

• Να προετοιµαστούν για µεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευ−
σης στην «Η Επιστήµη του Στρες, και η Προαγωγή της
Υγείας» (MSc in Stress Science and Health Promotion).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Βιολογίας,
Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME, ∆ιαιτολογίας, Φυσι−
κής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών
Επιστηµών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής
Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών και άλλων συναφών
Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνω−
ρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ Επισκεπτών−τριών Υγεί−
ας, ∆ηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Ερ−
γασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας,
Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και
Κοσµητολογίας, και άλλων Τµηµάτων συναφούς γνω−
στικού αντικειµένου (σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 4
του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιµώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρµόδια όργανα, όπως ο νόµος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονοµή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το Μ∆Ε σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάµηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραµµα σπουδών
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του
µεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την από−
κτηση του Μ.∆.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα προσφερόµενα
µαθήµατα είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ψυχονευροενδροκρινολογία του
στρες
Βασικές Αρχές της Επιστήµης
του Στρες
Βασικές Αρχές Στατιστικής
Μεθοδολογία Έρευνας στον
χώρο της Υγείας
Προαγωγή Υγείας, αρχές, στό−
χοι, σχεδιασµός
Σύνολο ECTS 30

ECTS
8

ΕΞΑΜΗΝΟ
Α

8

Α

4
4

Α
Α

6

Α

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Συγγραφή ερευνητικής εργασί−
6
Β
ας
Το στρες στην εργασία
4
Β
7
Β
Στρες και τρόπος ζωής−στρες
και νοσολογία
5
Β
Στρες και κοινότητα (στρες και
φύλο, ηλικιωµένοι, παιδί, σχο−
λείο, οικογένεια, φυσικές κατα−
στροφές )
Η επιστήµη της διαχείρισης του
8
Β
στρες
Σύνολο ECTS 30
Πρακτική Άσκηση
15
Γ
Έναρξη ∆ιπλωµατικής εργασίας
15
Γ
Σύνολο ECTS 30
Πρακτική Άσκηση
15
∆
Ολοκλήρωση ∆ιπλωµατικής ερ−
15
∆
γασίας
Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο
120
Βλέπε: Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και συσ−
σώρευσης πιστωτικών µονάδων Φ5/89656/Β3/13.8.2007
Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 252.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ, Ευρώ
Αµοιβές αποζηµιώσεις διοικητικού, διδα− 160.000,00
κτικού και τεχνικού προσωπικού
∆απάνες για αναλώσιµα και άλλες 10.000,00
προµήθειες (αναλώσιµα, εργαστηριακά,
γραφείου κ.α)
Εξοπλισµός (προµήθεια και συντήρηση 30.000,00
εξοπλισµού γραφείου, Η/Υ, εργαστηρι−
ακά µηχανήµατα)
Μετακινήσεις
18.000,00
Γενικές δαπάνες
30.000,00
Υποτροφίες
4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
252.000,00 €
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Η Επιστήµη του
Στρες και η Προαγωγή της Υγείας θα καλύπτεται:
α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράµµα−
τα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράµµατα,
δ) χορηγίες−δωρεές.

Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα πέντε
(35) άτοµα κατ’ έτος.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ µέχρι και το
ακαδηµαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέµατα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό λειτουργίας
µεταπτυχιακών σπουδών και τα αρµόδια όργανα σύµ−
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν µέλη ∆ΕΠ
της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τµηµάτων του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και άλλων
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Τo Τµήµα διαθέτει την κτιριακή υποδοµή, τις βιβλιο−
θήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισµό για την υποστή−
ριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευµένες ανάγκες του Π.Μ.Σ
θα καλυφθούν µε προµήθεια πρόσθετου εξοπλισµού,
διαµόρφωση κατάλληλων χώρων και εµπλουτισµό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδοµή
δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απα−
ραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Η Επιστήµη του Στρες και η Προαγωγή της
Υγείας» θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος
2021−2022 µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθµ. πράξης 69
(2)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ.
33026/Β7 (ΦΕΚ 1908/Β΄/7−9−2009) που αφορά στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο
«Θρόµβωση – Αιµορραγία – Ιατρική των µεταγγίσε−
ων» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών– Αναµόρφωση του
προγράµµατος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µο−
νάδων. Παράρτηµα διπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση,
µετονοµασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τµή−
µατος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ 33026/Β7 (ΦΕΚ
1908/Β΄/7−9−2009).
8. Τα αποσπάσµατα πρακτικών του Τµήµατος που
συµµετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (συνεδρίαση 3−6−2014).
9. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
µίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014).
10. Τα έγγραφα της Α∆ΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ. 1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αντικαθιστούµε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.
33026/Β7 (ΦΕΚ 1908/Β΄/7−9−2009) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
µε τίτλο «Θρόµβωση – Αιµορραγία – Ιατρική των µεταγ−
γίσεων» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακα−
δηµαϊκό έτος 2014−2015 αναµορφωµένο το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Θρόµβω−
ση – Αιµορραγία – Ιατρική των µεταγγίσεων» σύµφωνα
µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Προ−
γράµµατος αναλαµβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείµενο−Σκοπός
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγω−
γή της γνώσης και η έρευνα στη Θρόµβωση – Αιµορρα−
γία− και τη Μεταγγισιοθεραπεία.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει νέους επιστήµονες στο ευρύ και

αναπτυσσόµενο πεδίο της µελέτης του µηχανισµού της
Αιµόστασης και των διαταραχών της µε συνέπεια την
παραγωγή της Θρόµβωσης ή της Αιµορραγίας και τις
µεθόδους διάγνωσης σε πρωτεϊνικό µοριακό επίπεδο
των διαταραχών αυτών. Επίσης έχει σκοπό να εκπαι−
δεύσει τους επιστήµονες στις νέες µεθόδους µεταγγι−
σιοθεραπείας.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα µπορούν:
α) να στελεχώσουν Αιµατολογικά Εργαστήρια, Μονά−
δες Αιµοδοσίας, Χειρουργικές και Παθολογικές Κλινικές,
Καρδιολογικές και Αναισθησιολογικές Κλινικές. Μονά−
δες Εντατικής Θεραπείας.
β) να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη
εξειδίκευση και γνώση στην εργαστηριακή διερεύνηση
και αντιµετώπιση των διαταραχών της Αιµόστασης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) στη «Θρόµβωση – Αιµορραγία – Ιατρική των µε−
ταγγίσεων» (MSc in «Thrombosis−Hemorrhage − Medicine
of blood transfusion»).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων
Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Βιολογίας, Βιο−
χηµείας, Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και
αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ Τµηµάτων Νοσηλευτικής, Τε−
χνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων και άλλων Τµηµάτων
συναφούς γνωστικού αντικειµένου (σύµφωνα µε την
παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιµώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρµόδια όργανα, όπως ο νόµος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονοµή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το Μ∆Ε σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάµηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραµµα σπουδών
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του
µεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
1. Εισαγωγή στην Αιµόσταση
5
2. Εργαστηριακή ∆ιερεύνηση της Αιµόστα−
7
σης
3. Αιµορραγικές ∆ιαθέσεις
8
4. Εργαστήριο
10
Σύνολο
30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
1. Θροµβοφιλία
10
2. Αντιπηκτική Αγωγή
7
6
3. Εισαγωγή στην Ιατρική των Μεταγγίσεων
4. Εργαστήριο
7
Σύνολο
30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
6
1. Ανεπιθύµητες Αντιδράσεις από τη Με−
τάγγιση
16
2. ∆ιαχείριση της Περιεγχειρητικής αιµορ−
ραγίας από το Εργαστήριο
3. Εργαστήριο
8
Σύνολο
30
∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
1. Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία
30
Σύνολο
30
*Βλέπε: Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).
Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων
Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραµ−
µα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30)
άτοµα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν µέλη ∆ΕΠ του Τµήµα−
τος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και άλλων τµηµάτων Πανεπι−
στηµίων της ηµεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Τα συµµετέχοντα Τµήµατα διαθέτουν την κτιριακή
υποδοµή (Αίθουσες στο Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»), τις
βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισµό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευµένες ανάγκες του Π.Μ.Σ
θα καλυφθούν µε προµήθεια πρόσθετου εξοπλισµού,
διαµόρφωση κατάλληλων χώρων και εµπλουτισµό των
βιβλιοθηκών. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδοµή
δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η ενοικίαση των απα−
ραίτητων χώρων.
Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ «Θρόµβωση – Αιµορραγία – Ιατρική των µε−
ταγγίσεων» θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό
έτος 2021−2022 µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 39.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ €
Αµοιβές – Αποζηµιώσεις διδακτικού,
14.500,00
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
Β. ∆απάνες για Εκπαιδευτικό Υλικό
7.000,00
Γ. ∆απάνες Εξοπλισµού
2.000,00
3.000,00
∆. ∆απάνες µετακινήσεων (µέλη ∆ΕΠ,
διδασκόντων και µεταπτυχιακών φοι−
τητών)
Ε. ∆απάνες Αναλώσιµων υλικών (εργα−
8.000,00
στηρίων και γραφείου)
3.000,00
Ζ. ∆απάνες για Έξοδα ∆ηµοσιότητας
(εκτυπώσεις, προβολής και διαφήµι−
σης)
ΣΤ. Γενικές ∆απάνες
1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
39.000,00
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Θρόµβωση – Αι−
µορραγία – Ιατρική των µεταγγίσεων θα καλύπτεται:
α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράµµατα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράµµατα,
δ) χορηγίες−δωρεές.
Α.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ µέχρι και το
ακαδηµαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέµατα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό λειτουργίας
µεταπτυχιακών σπουδών και τα αρµόδια όργανα σύµ−
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθµ. πράξης 68
(3)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 90439/Β7/26−
11−2003 (ΦΕΚ 1737 Β΄) που αφορά στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Επεµβατική
Ακτινολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών– Αναµόρ−
φωση του προγράµµατος.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005)
«∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µο−
νάδων. Παράρτηµα διπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7−10−2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, µε−
τονοµασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τµήµατος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών».
7. Την υπουργική απόφαση 90439/Β7/26−11−2003 (ΦΕΚ
1737 Β΄) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 62459/
Β7 (ΦΕΚ 967/Β΄/26.5.2008).
8. Το απόσπασµα πρακτικών του Τµήµατος που συµ−
µετέχει στο ΠΜΣ:
• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (συνεδρίαση 28−5−2014)
9. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
µίου Αθηνών (συνεδρίαση 1−11−2014)
10. Τα έγγραφα της Α∆ΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ:− Αρ. πρωτ. 1892/29.8.2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αντικαθιστούµε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.
90439/Β7/26−11−2003 (ΦΕΚ 1737 Β΄) που αφορά στη λει−
τουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
µε τίτλο «Επεµβατική Ακτινολογία» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστηµίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊ−
κό έτος 2014−2015 αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε νέο τίτλο «Επεµβατική
Ακτινολογία» σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Προ−
γράµµατος αναλαµβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείµενο−Σκοπός
Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) «Επεµβατική Ακτινολογία» είναι η µε−
τεκπαίδευση πτυχιούχων της Ιατρικής στην Επεµβατική
Ακτινολογία.
Σκοπός του εν λόγω ΠΜΣ είναι η αναβάθµιση και ο
εκσυγχρονισµός του κλάδου Ακτινολογίας των Ιατρικών
Σπουδών, η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας
και η εφαρµογή των επιτευγµάτων της προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου. Ακόµη, στοχεύει στην παρο−

χή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην
επιστηµονική περιοχή της Επεµβατικής Ακτινολογίας
(εφεξής ΠΜΣ/ΕΠΑΚ) για την οποία έχουν προετοιµασθεί
οι κατάλληλοι κύκλοι µαθηµάτων θεωρητικής εκπαί−
δευσης, κλινικής εκπαίδευσης και εκπόνησης διπλω−
µατικής εργασίας ή άλλης ισοδύναµης επιστηµονικής
δραστηριότητας και υπάρχει εκδηλωµένο ενδιαφέρον
µεταπτυχιακών φοιτητών.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονοµή «Μεταπτυχιακού ∆ιπλώ−
µατος Ειδίκευσης» (Μ∆Ε) στην Επεµβατική Ακτινολογία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευ−
σης (Μ.∆.Ε.) στην «Επεµβατική Ακτινολογία» (“MSc in
Interventional Radiology”).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των µαθηµάτων αποκλειστικά οι Πτυχιούχοι Ιατρικής
(σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιµώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρµόδια όργανα, όπως ο νόµος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονοµή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το Μ∆Ε σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάµηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραµµα σπουδών
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του
µεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως
εξής:
Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την από−
κτηση του Μ.∆.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα προσφερόµενα
µαθήµατα είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α.1) Εισαγωγή− Γενικά Θέµατα
Απεικόνισης και Θεραπείας µε
Ακτινοβολίες
Α.2) Επεµβατική Ακτινολογία Ι
Α.3) Κλινική Εκπαίδευση Ι

10

Α

10
10

Α
Α

10
10
10

Β
Β
Β

Σύνολο ECTS 30
Β.1) Επεµβατική Ακτινολογία ΙΙ
Β.2) Επεµβατική Ακτινολογία ΙΙΙ
Β.3) Κλινική Εκπαίδευση ΙΙ
Σύνολο ECTS 30

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Γ.1) Εκπόνηση διπλωµατικής Ερ−
γασίας ή άλλη ισοδύναµη επι−
στηµονική δραστηριότητα, όπως
αυτή καθοριστεί µετά από εισή−
γηση του επιβλέποντος διδάσκο−
ντος και εγκριθεί από τη Συντονι−
στική Επιτροπή και τη ΓΣΕΣ.
Γ.2) Κλινική Εκπαίδευση ΙΙΙ

20
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Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας

Γ

Το ΠΜΣ «Επεµβατική Ακτινολογία» θα λειτουργήσει
µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2021−2022 µε την επι−
φύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
10

Γ

Σύνολο ECTS 30
∆.1) Συνέχιση εκπόνησης ∆ιπλω−
20
∆
µατικής Εργασίας ή άλλης ισο−
δύναµης επιστηµονικής δραστη−
ριότητας.
∆.2) Κλινική Εκπαίδευση ΙV
10
∆
Σύνολο ECTS
30
Σύνολο ECTS
120
Βλέπε: Εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (ECTS) Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 29.250 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι (20) άτοµα
κατ’ έτος.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ, Ευρώ
Αµοιβές− Αποζηµιώσεις διοικητικού, δι−
19.000 €
δακτικού και τεχνικού προσωπικού
∆απάνες για αναλώσιµα και άλλες προ−
2.000 €
µήθειες
∆απάνες για υποτροφίες
3.000 €
Εξοπλισµός
4.000 €
Γενικές δαπάνες
1.250 €
ΣΥΝΟΛΟ
29.250 €
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Επεµβατική Ακτι−
νολογία θα καλύπτεται α) από δίδακτρα φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράµµατα, γ) κοινοτική επιχορήγηση
ή κοινοτικά προγράµµατα, δ) χορηγίες−δωρεές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν 20 µέλη ∆ΕΠ της Ιατρι−
κής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε διδακτικά και
ερευνητικά καθήκοντα, καθώς και 20 ειδικοί επιστήµονες
που διαθέτουν τα από το νόµο προβλεπόµενα προσόντα
N.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ µέχρι και το
ακαδηµαϊκό έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέµατα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό λειτουργίας
µεταπτυχιακών σπουδών και τα αρµόδια όργανα σύµ−
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Για την υλοποίηση του εν λόγω ΠΜΣ χρησιµοποιείται
η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή όλων των µονάδων
του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (συµπεριλαµβανοµέ−
νης της Μονάδας Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής
Απεικόνισης) του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

F

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
∆ιόρθωση σφάλµατος στο ΦΕΚ 3363/Β/31.12.2013 που δηµοσιεύθηκαν ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.

(4)

Στο ΦΕΚ 3363/Β/31.12.2013 που δηµοσιεύθηκαν ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, που αφορούσαν στην υπ’ αριθµ.
8/2013 Ανακοίνωση του τέως Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27.12.2013, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 91 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, σχε−
τικά µε την διαδικασία της κινητικότητας του προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε
διαθεσιµότητα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013,όπως ισχύει, διορθώνεται στον «Πίνακα Α (1): Θέσεις
σε Φορείς Υποδοχείς (Βρεφονηπιοκόµοι− Βοηθ. Παιδοκόµοι−Βρεφοκόµοι)»
το εσφαλµένο (στη σελ. 47088):
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ−ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗΣ
92
3268
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
TE ή ∆Ε
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ή
2
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ−
ΚΟΜΩΝ
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Στο ορθό:
Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ−ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗΣ
92
3268
ΝΠ∆∆ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩ−
ΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟ−
ΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣ−
ΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
TE ή ∆Ε
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ή
2
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ−
ΚΟΜΩΝ

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02014010707150008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

