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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 21816 (1)

  Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας
προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 

από 31.12.2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσω−
τερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του Ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρ−
θρου της από 30.04.2012 πράξης νομοθετικού περιε−
χομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των Νόμων 
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» 
(Α΄ 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του 
Ν. 4079/2012 (Α΄ 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 
− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31.12.2012 πρά−
ξης νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγό−
ντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενι−
κής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου 
Επικρατείας» (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν. 4147/2013 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 
του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄ 
53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαι−
αγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις 
οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόπο−
σες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού 
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας μέχρι 
και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και ανέρχονται στο 
συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

9. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης 
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού 
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν.1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένω−
σης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

10. Το αριθμ. 90Α/1758/06−05−2009 πρακτικό Συνεδρί−
ασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς 
και το αριθμ. 2004/25−05−2009 έγγραφό της προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό 
πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους 

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



15574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΟΤΑ α΄ βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται 
προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελλη−
νικού Δημοσίου προς αυτούς.

11. Την αριθμ. 27/16.03.2011 ομόφωνη απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε στο 
Υπουργείο μας με το αριθμ. 605/954/17.03.2011 έγγρα−
φό της και με την οποία ζήτησε την τροποποίηση του 
σκοπού διάθεσης των προσδιοριζομένων με τη σχετική 
απόφασή μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουργικών και 
επενδυτικών δαπανών.

12. Τις αριθμ. 594/08.01.2013, 5299/8.2.2013, 9172/8.3.2013 
14105/10.4.2013, 18752/10.5.2013, 22677/3.6.2013, 28832/ 
17.7.2013, 32660/13.8.2013, 35705/6.9.2013, 42642/23.10.2013, 
48599/3.12.2013, 51930/31.12.2013, 19493/13.5.2014, 27023/ 
3.7.2014, 29363/6.8.2014, 33276/5.9.2014, 41184/23.10.2014, 
46450/28.11.2014, 46450/20.11.2014 και 50247/22.12.2014 
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, περί Απόδοσης 
στους Δήμους της χώρας, ποσών έναντι δόσεων έτους 
2013 και 2014 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύ−
σεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009.

13. Τα αριθμ.: α) 9808/28.05.2015 και 9779/28.05.2015 έγ−
γραφα του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου και β) η αριθμ. 
27497/11.05.2015 βεβαίωση οφειλής της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου. 

14. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

15. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

16. Την αριθμ. Υ5/2015 (Β΄ 204) απόφαση «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Την αριθμ. Υ59/2015 (Β΄ 256) απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Δημήτριο Μάρδα».

18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

19. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου 
ύψους 441.863,31 €, λόγω εξόφλησης ισόποσης οφειλής 
προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η εν λόγω δαπάνη προκύ−
πτει για τα έτη 2015−2016 και θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις που εγγράφονται στον ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. 
07−120 κατ’ έτος, αποφασίζουμε:

1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 441.863,31 € προς 
το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου, 
με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 
άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ 
τούτου δεν αποδίδεται σε αυτόν από το υπόλοιπο Ζ΄ 
δόσης έτους 2015, ποσό ύψους 441.863,31 €. Ο Δήμος 
Γόρτυνας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμ−
ψηφισμός θα λάβει το ποσό των 8.993,98 € ως Ζ΄ δόση 
έτους 2015, ενώ η Η΄ δόση έτους 2016 θα αποδοθεί 
κανονικά.

2. Ο συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού γίνεται σε 
βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων 
για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» 
(Νο 158) και αφορούν αποδόσεις προς τον ανωτέρω 
Δήμο, που αντιστοιχούν σε μέρος ή το σύνολο αυτών, 

για τα έτη 2012−2016 και προς εξόφληση των πάσης 
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3756/2009. Το ποσό 
στον δικαιούχο φορέα, αποδίδεται με μηνιαίες χρημα−
τικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ΄ ανάγκη 
ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται αμέσως μετά την πίστω−
ση, κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, του παραπάνω 
λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά. Με την κοινοποίηση 
των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος θα πρέπει να προ−
βεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

3. Ο σκοπός της διάθεσης του ποσού, που θα κατα−
νεμηθεί στον εν λόγω Δήμο ως υπόλοιπο των δόσεων 
που δικαιούται, θα καθορισθεί με τις αντίστοιχες απο−
φάσεις απόδοσης σε αυτόν των εσόδων του άρθρου 
27 του Ν. 3756/2009. 

4. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφί−
ζεται με την παρούσα, είναι υψηλότερο από το ποσό 
της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από τον 
δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. 
και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτής, με επόμενη 
οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου, ή επιστρέφεται 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο.

5. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, 
ο Δήμος, είναι φορολογικά ενήμερος, για τις οφειλές 
που ρυθμίζονται με την παρούσα.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 26 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ
F

Αριθμ.       99767/Θ2 (2)
Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ και 

της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄) «Επεί−

γοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

β) Των άρθρων 20 και 24 του Ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α΄) 
«Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».

γ) Του άρθρου 39 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/Α΄) «Ανα−
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κα−
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις».

δ) Του άρθρου 2, άρθρο 42, παρ. 2 εδάφ. δ΄ του 
Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193/Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευ−
τεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. 113205/Α2/16−9−2009 (Φ.Ε.Κ. 2067/Β΄) από−
φαση Υφυπουργού Παιδείας «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών 
Εκκλησιαστικών Λυκείων».

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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3. Την αριθμ. 207522/Θ2/19−12−2014 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3629/Β΄) «Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμ−
ματος της Β' Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

4. Την 1/03.06.2015 πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
5. Την ανάγκη αναμόρφωσης του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ Λυκείου και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών 

Εκκλησιαστικών Λυκείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α΄).
6. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων...» (Φ.Ε.Κ. 20/Α΄).
7. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης...» (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄), και
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 

των μαθημάτων Β' Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΑΛΓΕΒΡΑ 3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

ΦΥΣΙΚΗ 2

ΧΗΜΕΙΑ 2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) 1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/PROJECT 1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 31

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ−ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ 2

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Β. Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 
των μαθημάτων Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) 2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΕΣ: 15

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ: 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ: 1
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 2
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35
Ως προς τα μαθήματα επιλογής Γ΄ Λυκείου, οι μαθητές επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερομένων μαθημά−

των: α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), β) Ιστορία της Τέχνης, γ) Αρχές Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων κα Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2015 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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    Αριθμ. πράξης 74 (3)
Αντικατάσταση της αριθμ 68380/Β7/7.9.2009 (ΦΕΚ 1908 

Β΄) υπουργικής απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία 
της Κύησης» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών — Αναμόρ−
φωση του προγράμματος.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

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) 
«Διασφάλιση 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΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε 
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 άρθρο 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 αριθμ. 68380/Β7/7.9.2009 (ΦΕΚ 1908 Β΄) υπουρ−
γική απόφαση.

8. Τα αποσπάσματα πρακτικών του Τμήματος που 
συμμετέχει στο ΠΜΣ:

• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνδεσης 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 ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ: − Αριθμ. 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 αριθμ. 68380/Β7/7.9.2009 (ΦΕΚ 
1908 Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στη λειτουργία 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Παθολογία της Κύησης» ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

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 «Παθολογία 
της Κύησης» 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 παροχή υψηλού επι−
πέδου Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Παθολογία 
της κύησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και 
απευθύνεται σε ιατρούς, βιολόγους, νοσηλευτές, μαίες 
και άλλους ερευνητές.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α) η δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμι−

κού που Θα μπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις ευθύνης 
υπηρεσιών υγείας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,

6) η προαγωγή της έρευνας και της εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών σε συνεργασία με ερευνητικούς−επιστη−
μονικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής και

γ) η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτο−
ρικού επιπέδου αλλά και η συνέχιση της κατάρτισης σε 
αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού από 
όπου και προέρχονται διδάσκοντες του Προγράμματος.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Παθολογία της Κύησης» (MSc in High Risk 
Pregnancy).

Άρθρο 4

Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων 
Ιατρικής και άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντί−
στοιχων, αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής, το 
γνωστικό αντικείμενο και οι τίτλοι σπουδών των οποίων 
σχετίζονται με το διδασκόμενο Πρόγραμμα. Επίσης γί−
νονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής, 
Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας και λοιπών επιστημών 
υγείας συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικει−
μένου της ημεδαπής ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, 
τμημάτων της αλλοδαπής (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. 1.6) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά 
εξάμηνα.

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Άρθρο 6

Πρόγραμμα σπουδών

Για τη λήψη του Π.Μ.Σ απαιτείται συνολικά η συγκέ−
ντρωση 120 Π.Μ (ECTS) από όλα τα εξάμηνα συμπερι−
λαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
1. Παθολογία της κύησης 1
Βασικές αρχές−εισαγωγικές έννοιες − ορολογία (βιολο−

γία, χημεία, φαρμακολογία, φυσική), ιστορία μαιευτικής 
γυναικολογίας, εμβρυολογία, επιθηλιομεσεγχυματογε−
νής μετάπλαση και εμβρυϊκή ανάπτυξη, γενετική της 
αναπαραγωγής, προγεννητικός έλεγχος, πλακούντας, 
αμνιακό υγρό, φυσιολογικές μεταβολές κατά την κύη−
ση, φυσιολογία του ενδομητρίου−μυομητρίου, εισαγωγή 
στη γυναικολογική ενδοκρινολογία, λοχεία, γαλουχία, 
περιβαλλοντική επίδραση στην ανάπτυξη του εμβρύ−
ου, διατροφή και κύηση, μέθοδοι παρακολούθησης του 
εμβρύου βασικές αρχές υπερηχογραφίας και Doppler, 
βιοφυσική εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου, τρισ−
διάστατη υπερηχογραφία στην κύηση, εμβρυϊκή κυκλο−
φορία, εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία, αρρυθμίες του 
εμβρύου.

Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

ΣΥΝΟΛΟ 15 ECTS
2. Παθολογία της κύησης 2
Ενδοκρινολογία και οξεοβασική ισορροπία του εμβρύ−

ου, εμβρυϊκή πνευμονική ωριμότητα, σύγχρονες διαγνω−
στικές μέθοδοι μοριακής μικροβιολογίας−γενετικής στην 
παθολογία της κύησης, μηχανισμοί μεταγραφικής ρύθμι−
σης και διαταραχές στην κύηση, γονιδιακή έκφραση στο 
σύστημα αναπαραγωγής του ανθρώπου, βιοαισθητήρες, 
συγκριτική γονιδιωματική, βιοϊατρική μηχανική, βιοχημι−
κοί δείκτες−πρωτεωμική−μεταβολομική και εφαρμογές 
στην παθολογία της κύησης, χαρτογράφηση του γο−
νιδιώματος−προοπτικές−εφαρμογές−ηθικά διλήμματα, 
φαρμακευτικά σκευάσματα κατά την κύηση, οργάνωση 
και διαχείριση μονάδων κύησης υψηλού κινδύνου−χώρων 
περίθαλψης, ιατρική δεοντολογία.

Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

ΣΥΝΟΛΟ 15 ECTS
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
1. Παθολογία της κύησης 3
Παθολογία της κύησης−μηχανισμοί σε μοριακό−κυτ−

ταρικό−γονιδιακό επίπεδο κατά περίπτωση, αυτόματες 
αποβολές, καθ’ έξιν αποβολές, ανεπάρκεια τραχήλου, 
πρόωρος τοκετός, εμβρυϊκός προγραμματισμός (fetal 
programming), πρόωρη ρήξη υμένων, παράταση κύη−
σης, παθολογία του τοκετού, παθολογία της λοχείας, 
ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR), πολύδυμη 
κύηση, ανώμαλες θέσεις του πλακούντα, ασυμβατότητα 
Rhesus, καρδιοπάθειες στην κύηση, θρομβοεμβολική 
νόσος, υπερτασική νόσος της κύησης, προεκλαμψία, 
παθήσεις νεφρών και ουροποιητικού στην κύηση, παθή−
σεις αναπνευστικού, αιματολογικά νοσήματα, εντατική 
θεραπεία πάσχουσας εγκύου.

Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής ΣΥΝΟΛΟ 15 ECTS

2. Παθολογία της κύησης 4
Εμβρυϊκή και μητρική ανοσοανοχή, συγγενές εξάρθρη−

μα ισχίου, παθολογία του νεογνού, προγεστερόνη και 
κύηση, ενδοσκόπηση−υπογονιμότητα και κύηση, νεοπλα−
σίες − στοχευμένες θεραπείες και κύηση, κληρονομικοί 
καρκίνοι και γονιμότητα, τεχνικές διατήρησης γονιμό−
τητος, φυσική της ακτινοβολίας, ακτινοβολία και κύηση, 
νομικό πλαίσιο−αστική−ποινική ευθύνη στη μαιευτική−
γυναικολογία, εξωσωματική γονιμοποίηση−νομοθετικό 
πλαίσιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρένθετη 
μητρότητα, υπογεννητικότητα−υπογονιμότητα και δη−
μογραφικό πρόβλημα, διαχείριση προσωπικών δεδομέ−
νων, κλωνοποίηση, επιλογή φύλου, γονιδιακή θεραπεία 
θαλασσαιμίας και άλλων νοσημάτων.

Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

ΣΥΝΟΛΟ 15 ECTS
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα
1. Παθολογία της κύησης 5
Προεμφυτευτική διάγνωση, ενδοκρινολογία τοκετού, 

διαβήτης και κύηση, ενδοκρινοπάθειες και κύηση, ενδομη−
τρίωση και γονιμότητα, παθήσεις του γαστρεντερικού και 
του ήπατος στην κύηση, νοσήματα του συνδετικού ιστού 
κατά την κύηση, κακοήθειες κατά την κύηση, νευρολογι−
κές παθήσεις κατά την κύηση, δερματολογικά νοσήματα 
κατά την κύηση, τροφοβλαστική νόσος, κεφαλαιμάτωμα, 
παράλυση βραχιονίου πλέγματος, εγκεφαλική παράλυση, 
αναπνευστική ανεπάρκεια του vεογνού, βιοδείκτες περι−
γεννητικής ασφυξίας, παλμική οξυμετρία, αποκατάσταση 
συγγενών ανωμαλιών του προσώπου, αίτια μητρικών−εμ−
βρυϊκών θανάτων, σύνδρομο SIRS στη μαιευτική, παρασι−
τικά νοσήματα κατά την κύηση, χειρουργικές παθήσεις 
στην κύηση, οφθαλμοπάθειες στην κύηση.

Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

ΣΥΝΟΛΟ 15 ECTS
2. Παθολογία της κύησης 6
Μαιευτική αναισθησία, κύηση στην εφηβεία, οικογε−

νειακός προγραμματισμός, ψυχιατρικά νοσήματα και 
κύηση, ψυχολογική προσέγγιση στην κύηση, μαιευτική 
και νοσηλευτική φροντίδα στην κύηση, χοριοαμνιονί−
τιδα, λοιμώξεις και κύηση, ενδομήτριες χειρουργικές 
επεμβάσεις, εμβολισμός αγγείων μετά τον τοκετό, βι−
οπληροφορική στη μαιευτική γυναικολογία, νευρωνικά 
δίκτυα και διάγνωση εμβρυϊκής υποξίας, φορητή καρ−
διοτοκογραφία, ενδομήτριες θεραπείες με LASER, DNA 
αίματος στην πρώιμη διάγνωση επιπλοκών της κύησης, 
ψηφιακές τεχνικές απεικόνισης στη μαιευτική−γυναικο−
λογία, διαγνωστική χρήση μικροσυστοιχιών.

Κλινική άσκηση σε κέντρα ή νοσοκομεία της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

ΣΥΝΟΛΟ 15 ECTS
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο φοιτητής επιλέγει 2 επιλεγόμενα μαθήματα.
Το κάθε επιλεγόμενο μάθημα λαμβάνει 5 ΠΜ
Μαθήματα επιλογής:
Δ1− Ενδοκρινολογία της Μαιευτικής και Γυναικολογίας
Δ2 − Σύγχρονη τεχνολογία στη Μαιευτική Γυναικολογία
Δ3 — Ιστοπαθολογία του Εμβρύου και του Πλακούντα
Δ4 − Βιοηθικά ζητήματα στην παθολογία της κύησης
ΣΥΝΟΛΟ 10 ECTS
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά η συγκέ−
ντρωση 90 ECTS από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα−ως 
αυτά περιγράφονται ανωτέρω−, 10 ECTS από τα επιλε−
γόμενα μαθήματα (από τα 4 προσφερόμενα μαθήματα 
επιλέγουν τα 2) και 20 ECTS από την εκπόνηση Διπλω−
ματικής Εργασίας, σύνολο 120 ECTS.
*  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 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε εβδομήντα (70) 
άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μασημάτων του Π.Μ.Σ. δύνανται 
να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχο−
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και 
διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες που διαθέτουν τα 

από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η Γ΄ Μαιευτική − Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την απαιτούμε−
νη υλικοτεχνική υποδομή, τις βιβλιοθήκες, τον πλέον 
σύγχρονο απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και σημαντικό 
αριθμό σχετικών κλινικών περιπτώσεων για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση εξειδικευμένων εκ−
παιδευτικών αναγκών προβλέπεται και η χρήση άλλων 
απαραίτητων χώρων, εργαστηρίων κά σε συνεργασία με 
άλλους ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς από τους 
οποίους προέρχονται διδάσκοντες του Προγράμματος.

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

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

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 206.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, ευρώ

Αμοιβές προσωπικού (διδακτικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό) 90000

Δαπάνες μετακίνησης−διαμονής διδασκόντων (από ημεδαπή και αλλοδαπή) 6000

Δαπάνες μετακίνησης − διαμονής φοιτητών (από ημεδαπή και αλλοδαπή) 6000

Αναλώσιμα γραφείου Προγράμματος 6000

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού γραφείου 6000

Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου 6000

Αναλώσιμα εργαστηρίου 6000

Λειτουργικά έξοδα και συντήρηση εργαστηρίου 6000

Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού αμφιθεάτρων−αιθουσών διδασκαλίας 6000

Λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα, τεχνική υποστήριξη αμφιθεάτρων−αιθουσών διδασκαλίας 6000

Εκπαιδευτικό υλικό διδασκόντων (βιβλία, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό) 6000

Εκπαιδευτικό υλικό φοιτητών (βιβλία, έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό) 6000

Έξοδα δημιουργίας−λειτουργίας απαραίτητης βιβλιοθήκης 6000

Γενικές δαπάνες (Υποστήριξη επιστημονικών εκδηλώσεων − συνέδρια, σεμινάρια) 6000

Μικροέξοδα (Έξοδα διατροφής, συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις, 6000

ερευνητικά προγράμματα, κοινωνικές/εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.λπ.)
Δαπάνες δημοσιότητος (Έντυπο διαφημιστικό υλικό προγράμματος, εκδηλώσεων) 6000

Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας καθώς και άλλων ηλεκτρονικών διαφημιστι−
κών μέσων π.χ. cd, dvd κ.α. 6000

Χορήγηση, κατόπιν αξιολόγησης, υποτροφιών, βραβείων, επιχορήγησης εγγραφής σε επιστη−
μονικές εκδηλώσεις − συνέδρια (για διδάσκοντες και φοιτητές) 20000

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 206000

Ανακτήθηκε από την 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Παθολογία της Κύ−
ησης θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα φοιτητών, β) 
ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή 
κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες − δωρεές.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 σα 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 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02014371007150008*
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