
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την 224/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

2 Κήρυξη ελαιόδενδρου «Αγίου Σπυρίδωνος» Αρ-
γυράδων, Π.Ε. Κέρκυρας ως Διατηρητέου Μνημεί-
ου της Φύσης.

3 Τροποποίηση της 21012/4124/26.05.2011 (Β’ 1468) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου περί σύστασης της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δυμαίων.

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διδακτική και 
Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών 
και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» (Didactics and 
Public Understanding of Science and Digital 
Technology).

5 Ίδρυση Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών 
Κυττάρων στην Αιματολογική Κλινική του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 94471/706 (1)
   Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την 224/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-
τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/30.05.1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/21.02.2016) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του 
ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθ. 15869/15.05.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με 
την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αριθ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 
2056/Β’/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το υπ’ αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Τις υπ’ αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
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ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) από-
φαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το υπ’ αριθ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Διευ-
κρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθ-
μίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους 
χώρους λιμένων».

15. Το υπ’ αριθ. 70349/18987/02.09.2019 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως λη-
φθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, 
υπ’ αριθ. 224/14.06.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, με τα 
συνημμένα της.

16. Την υπ’ αριθ. 51767/19.12.2018 εισήγηση της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δρα-
πετσώνας με θέμα: «Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 
Τερψιχόρης (μεταξύ της οδού Δερβενακίων και Περραι-
βού) στο Κερατσίνι», βάσει της οποίας λήφθηκε η υπ’ 
αριθ. 32/18.04.2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αριθ. 32/18.04.2019 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την υπ’ αριθ. 224/14.06.2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώ-
νας με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

19. Το υπ’ αριθμ. 36142/19.09.2019 έγγραφο της Δ/
νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δρα-
πετσώνας.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας, όπως βεβαιώνεται στο με 
αριθ. 36142/ 19.09.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας:

• Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Τερψιχόρης, με-
ταξύ της οδού Δερβενακίων και της οδού Περραιβού, 
στην πλευρά της μονής αρίθμησης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας σε κατάλληλες θέ-
σεις εκτός του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται 
χωρίς εμπόδια η κίνηση των οχημάτων αλλά και των 
πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην υπ’ αριθ. 51767/19.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπε-
τσώνας με θέμα: «Απαγόρευση στάθμευσης στην οδό 
Τερψιχόρης (μεταξύ της οδού Δερβενακίων και Περραι-
βού) στο Κερατσίνι» και το συνημμένο σχέδιο, βάσει της 
οποίας λήφθηκε η 224/14.06.2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 73490/2018 (2)
    Κήρυξη ελαιόδενδρου «Αγίου Σπυρίδωνος» Αρ-

γυράδων, Π.Ε. Κέρκυρας ως Διατηρητέου Μνη-

μείου της Φύσης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 Εθνικό Τυπογρα-

φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και Λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 131/Α’/2006).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/2010).

4. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α’/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

5. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 Διατήρηση της Βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α’/2011) και 
συγκεκριμένα του άρθρου 4 (αντικατάσταση του άρ-
θρου 18 του ν. 1650/1986), παράγραφος 3.
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6. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 Διατάξεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α’/1986) και 
συγκεκριμένα του άρθρου 19, παράγραφος 5, περίπτω-
ση Β και του άρθρου 21, παράγραφος 3.

8. Το από 12-04-2018 αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμ-
βουλίου Αργυράδων με θέμα την κήρυξη του ελαιόδεν-
δρου «Αγίου Σπυρίδωνος» Αργυράδων ως Μνημείου 
της Φύσης.

9. Την υπ’ αριθμ. 28702/12153/22-04-2015 σύμφωνη 
γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων.

10. Την υπ’ αριθμ. 29189/12323/06-02-2017 σύμφωνη 
γνώμη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων.

11. Την υπ’ αριθμ. 13235/5477/14-02-2018 σύμφωνη 
γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποφα-
σίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης 
το Ελαιόδενδρο, στο οποίο συνυπάρχουν:

1) Το αρχικό υποκείμενο olea sylvestris (αγρίλι ή αγρι-
ελιά ή δασική ελιά),

2) το μητρικό φυτό olea europea - λιάστρο επάνω στο 
οποίο έχει εμβολιαστεί και

3) Η ποικιλία olea europea - λιανολιά,
που βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ιερού 

Ναού του «Αγίου Σπυρίδωνος του Παναχωρίτη», της 
Ενορίας Αργυράδων, στη Δημοτική Ενότητα Κορισσίων 
του Δήμου Κέρκυρας.

Το υπερθαλάσσιο υψόμετρο της θέσης του είναι 99 
m και οι γεωγραφικές συντεταγμένες αυτής κατά ΕΓΣΑ 
1987 είναι: 153331, 4372662.

Η επιφάνεια της βάσης του κορμού ανέρχεται σε 12.45 
τετραγωνικά μέτρα, η περίμετρος του δένδρου στη βάση 
του κορμού 21.66 m, η μεγαλύτερη διάμετρος κορμού 
4.35 m και η μικρότερη 0.55 m.

Το εν λόγω άτομο ελαιόδενδρου που κηρύσσεται Δι-
ατηρητέο Μνημείο της Φύσης έχει ιδιαίτερη βοτανική, 
οικολογική, αισθητική, ιστορική και πολιτισμική αξίας 
και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παιδαγωγικό και 
εκπαιδευτικό πόρο.

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθώς και η 
διαχείριση του παρόντος Διατηρητέου Μνημείου της 
Φύσης ανατίθεται στην Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας.

Τα αναγκαία έργα για την προστασία και την διαχείρισή 
του θα εκτελούνται σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις 
και τις διατάξεις περί δημόσιων και δημοτικών έργων 
αφού μελετηθούν, εγκριθούν και θεωρηθούν αρμοδίως.

Να ληφθεί μέριμνα για την έκδοση σχετικής Δασικής 
Απαγορευτικής Διάταξης στην οποία θα αναφέρονται οι 
απαγορεύσεις και οι κυρώσεις επί των παραβάσεων ανα-
φορικά με το εν λόγω Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κέρκυρα, 3 Οκτωβρίου 2019

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αριθμ. 214151 (3)

    Τροποποίηση της 21012/4124/26.05.2011 (Β’ 1468) 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου περί σύστασης της Δημοτι-

κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 

Δυμαίων. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 252 - 254 του ν. 3463/2006 

(Α’ 114) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, καθώς και 
των άρθρων 107 και 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, και 7 του ν. 1069/ 
1980 (Α’ 191), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) 
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

4. 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).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και 
την υπουργική απόφαση 15870/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250) 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

5. Την 21012/4124/26.05.2011 (1468 Β’) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την 
οποία εγκρίνεται η 62/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, περί σύστασης 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(ΔΕΥΑ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπως τροποποιήθη-
κε με την 24384/2816/18.03.2015 (Β’597) απόφαση του 
Ασκών Χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Την 149/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, περί τροποποίησης της 
21012/4124/26.05.2011 (Β’ 1468 ) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και εναρμόνιση του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ.2 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

7. Την 10758/27.09.2019 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 
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8. Την 140634/22.06.2017 (Β’ 2208) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή», όπως 
ισχύει, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 149/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και τροποποιού-
με την 21012/4124/26.05.2011 (1468 Β’) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ειδικότερα 
τροποποιείται το Άρθρο 5ο Διοίκηση το οποίο διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Άρθρο 5 
Διοίκηση 

Η επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη το οποίο ορίζεται 
από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του 
και αποτελείται: 

1. από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμ-
βουλο ως Πρόεδρο.

2. έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, 
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη 
του επιτυχόντος συνδυασμού. Εκτός από τους αιρετούς 
εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται 
ακόμη, με τους αναπληρωτές τους,

3. ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντι-
προσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομέ-
νων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το 
σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε 
γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν,

4. ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή 
κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με απο-
δεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικεί-
μενο της επιχείρησης και

5. δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού 
ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και 
η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο 
πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται 
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση 
του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των 
μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψή-
φος του Προέδρου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 21012/4124/26.05.2011 (1468 Β’) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την 24384/2816/18.03.2015 
(Β’597).

Σύμφωνα με την 10758/27.09.2019 βεβαίωση της οι-
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, από 
την δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 4 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
 Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

Αριθμ. απόφ.     22/02-10-2019 (4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διδακτική και 

Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών 

και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» (Didactics and 

Public Understanding of Science and Digital 

Technology).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν

2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την πα-
ράγραφο 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38).

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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10. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση) 2-3-2018.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 17-7-2019).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 26η/25-7-2019).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διδακτική και Δημόσια 
Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών 
Τεχνολογιών» (Didactics and Public Understanding of 
Science and Digital Technology), από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ οργανώνει και λειτουργεί το ΠΜΣ 
με τίτλο «Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυ-
σικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» 
(Didactics and Public Understanding of Science and 
Digital Technology), σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις των ως άνω άρθρων του 
ν. 4485/2017. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήρι-
ξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διδα-
κτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών 
και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» (Didactics and Public 
Understanding of Science and Digital Technology): [1] 
προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυξη της επιχειρη-
ματολογικής ικανότητας και της πειθούς βασισμένης 
σε επιστημονικά δεδομένα. [2] παρέχει γνώσεις, αφενός 
σχετικά με την ιστορία των φυσικών επιστημών και την 
καταλυτική τους επίδραση στο κοινωνικοπολιτικό και 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, αφετέρου σχετικά με το επιστη-
μονικό πλαίσιο των φυσικών επιστημών, το μετασχηματι-
σμό τους σε σχολική επιστήμη και επιστήμη που μπορεί 
να κοινωνηθεί στο ευρύ κοινό [3] οι απόφοιτοι του ΠΜΣ 
θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπό-
βαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν 
ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά 
και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την επιστήμη 
τους ή με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, διοικητικά, 
επιχειρησιακά ή άλλα, με στόχο την ανάδειξή τους σε 
στελέχη με συμβουλευτικά και διοικητικά καθήκοντα.

Στοχεύει: [1] στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών, 
οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον χώρο της εκπαίδευ-
σης, όσο και από τον χώρο των φυσικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, των MME, της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας και οι οποίοι επιζητούν τη δυνατότητα αποτε-
λεσματικότερης επικοινωνίας της επιστήμης μέσα και 
έξω από τον εργασιακό τους χώρο, [2] στην κατάρτιση 

εκπαιδευτικών ως στελεχών ειδικών στην ανάπτυξη προ-
γραμμάτων για την εισαγωγή και την ενίσχυση μαθη-
μάτων φυσικών επιστημών και ψηφιακών τεχνολογιών, 
καθώς και σχετικών πρακτικών ασκήσεων, και στις τρεις 
βαθμίδες εκπαίδευσης, [3] στη βελτίωση και καλλιέρ-
γεια της διεπιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου 
των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών, ώστε 
να ενισχυθεί η ποιότητα της διδασκαλίας τους, [4] στην 
καλλιέργεια της εκπαιδευτικής έρευνας [5] στην ενδυνά-
μωση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία δημιουργίας 
καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων στο χώρο της τυ-
πικής και μη τυπικής εκπαίδευσης [6] στην απόκτηση με-
θοδολογίας που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην 
δημόσια επικοινωνία των φυσικών επιστημών και της 
τεχνολογίας σε κρίσιμες κοινωνικές ομάδες (ηλικιακές, 
γυναίκες, χαμηλών οικονομικών πόρων, κτλ.), [7] στην 
επαφή των μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών 
με εμπειρογνώμονες και ειδικούς από το χώρο της αγο-
ράς (του επιχειρείν) που σχετίζονται με το επιστημονικό 
τους αντικείμενο, [8] στη βελτίωση του επιστημονικού 
και ψηφιακού εγγραμματισμού ώστε να γίνουν ικανοί να 
επιλύουν πραγματικά προβλήματα, [9] στο άνοιγμα της 
αγοράς σε απόφοιτους που δεν θα εργασθούν ως εκ-
παιδευτικοί, να επιλέξουν άλλους εργασιακούς χώρους 
που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απο-
νέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο 
«Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επι-
στημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών» (Didactics and 
Public Understanding of Science and Digital Technology).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές 
φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην 
εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 
35%.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
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γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών,

δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), 

ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι 

είκοσι (20) συνολικά. Η εισαγωγή φοιτητών προβλέπε-
ται σε ετήσια βάση. Το τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή 
για την υποστήριξη του ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 
2.800 € (700 ευρώ ανά εξάμηνο) και το ποσό αυτό, είναι 
το ελάχιστο δυνατό για την ομαλή διεκπεραίωσή του. 
Από τους εισαχθέντες 20 φοιτητές ένας μέγιστος αριθμός 
δύο (2) ανά έτος λαμβάνει υποτροφία. Οι φοιτητές αυ-
τοί απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων με τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) συντρέχουν τεκμηριωμένοι 
οικονομικοί λόγοι, β) διακρίνονται για την αριστεία τους 
στις επιδόσεις και στην επιστημονική συμπεριφορά γ) 
προσφέρουν έργο στο τμήμα.

Η συνεισφορά των φοιτητών στο κόστος υλοποίησης 
του ΠΜΣ κατανέμεται ως ακολούθως:

• Στην πρόσκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου 
να καλυφθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές 
περιοχές του ΠΜΣ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το ΠΜΣ από 
πλευράς ποιότητας να είναι ανταποδοτικό προς τους 
συμμετέχοντες και ανταγωνιστικό με άλλα Προγράμ-
ματα. Επίσης, σε μετακινήσεις διδασκόντων και διδα-
σκομένων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών και σε 
διασχολικά / διαπανεπιστημιακά forum, στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί 
από άλλες πηγές.

• Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ και 
τη συντήρηση του ιστοχώρου του.

• Στο κόστος των αναλωσίμων (αναλώσιμα υπολογι-
στών, φωτοτυπίες μεταπτυχιακών φοιτητών, φωτοτυπίες 
διδασκόντων, τόνερ φωτοτυπικών και εκτυπωτών, χαρ-
τικά, applications, DVD, βιβλία, κ.ά.), τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, 
του διοικητικού έργου αλλά και από τους ίδιους τους 
φοιτητές για την άσκηση του ερευνητικού τους έργου 
στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να 
καλυφθεί από άλλες πηγές.

• Στην αποκατάσταση των φθορών από τη χρήση του 
υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, και 
στην αναβάθμιση των υποδομών το κόστος των οποίων 
δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.

Το ΠΜΣ δύναται να έχει πρόσθετες πηγές χρηματοδό-
τησης όπως από ιδιώτες χορηγούς (εκδοτικούς οίκους, 
ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά.), από ερευνητικά προγράμ-
ματα, από εκπόνηση συναφών μελετών, από συγγραφή 
διδακτικών εγχειριδίων κ.ά.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 23952/19/ΓΠ (5)
Ίδρυση Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητι-

κών Κυττάρων στην Αιματολογική Κλινική του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 Α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/Α’/04-8-2017), όπως προστέθηκε με το άρθρο 51, 
του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03-8-2018, Α).

2. Το ΦΕΚ 1737/τ.Β’/21-08-2009 με το οποίο ιδρύθηκε 
η Αιματολογική Κλινική στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 97107/Β1/ κοινή υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 137/τ.Β’/09-02-2011) υπουργική απόφαση, με 
την οποία η Αιματολογική Κλινική εγκαταστάθηκε στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

4. Τις αποφάσεις του Τμήματος Ιατρικής (Συνέλευση 
Τμήματος αριθμ. 1/18-09-2019) και της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 222/27-09-2019).

5. Την αρ. 22189/19/ΓΠ/20-09-2019 εισήγηση του άρ-
θρου 51 του ν. 4559/2018 (Α’142) της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται Μονάδα της Αιματολογικής Κλινικής του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με 
την επωνυμία «Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών 
Κυττάρων».

Άρθρο 2 
Αποστολή

Στην Αιματολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί «Μονάδα Μεταμό-
σχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων» η οποία καλύπτει τις 
διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνω-
στικό αντικείμενο. Η Μονάδα έχει ως αντικείμενο δρα-
στηριότητας την εκπαίδευση προπτυχιακών και μετα-
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πτυχιακών φοιτητών και εξειδικευμένων ιατρών καθώς 
και την παροχή τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Μονάδα θα έχει ως αποστολή:

α) Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας της Αιματολογίας και συ-
γκεκριμένα σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση ασθενών 
με αιματολογικά νεοπλάσματα που απαιτούν μεταμό-
σχευση.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Αιμα-
τολογία.

γ) Την ειδίκευση ιατρών καθώς και άλλων λειτουργών 
των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επι-
μόρφωση αυτών.

δ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό την αναζήτηση νέων 
τεχνικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων.

ε) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα 
της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και την πραγματοποίηση εκδόσεων.

ζ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών 
πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκ-
παίδευση στον τομέα της Αιματολογίας με εξειδίκευση 
στη μεταμόσχευση, 

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α’53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το προσωπικό της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμο-
ποιητικών Κυττάρων απαρτίζεται από μέλη Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Αιματολογικής 
Κλινικής του οικείου Τμήματος καθώς και από ιατρούς 
ΕΣΥ, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Μονάδα διευθύνεται από το Διευθυντή της Αι-
ματολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής που είναι 
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
του οικείου Τμήματος αντίστοιχου γνωστικού αντικει-
μένου, και ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες 
του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει 
αυτών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθμης λει-
τουργίας της Μονάδας, συντονίζει το διδακτικό (προπτυ-
χιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο της Μονάδας, 
καθορίζει και εφαρμόζει τη γενική πολιτική, υλοποιεί 
τους στόχους της, ορίζει τους υπεύθυνους για τα αναλώ-
σιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και υπογράφει κάθε 
έγγραφο, λογοδοτεί δε στη Συνέλευση και τον Πρόεδρο 
του Τμήματος.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Εγκαθίσταται και λειτουργεί στο πλαίσιο της Αιμα-
τολογικής Κλινικής του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής 
Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρισας, η Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών 
Κυττάρων της Αιματολογικής Κλινικής του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην παραπάνω Μο-
νάδα υποχρεούνται σε παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τα όσα ισχύουν κάθε φορά για την εφημερία του νο-
σοκομείου.

Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Μεταμό-
σχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων της Αιματολογικής 
Κλινικής, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα της 
Ιατρικής Υπηρεσίας όλων των Νοσοκομείων της 5ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του επιπέδου 
της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η δύναμη της Μονάδας εντάσσεται στη δύναμη της 
Αιματολογικής Κλινικής η οποία δεν υπερβαίνει τις σα-
ράντα πέντε (45) κλίνες.

Η Μονάδα πρέπει να έχει επιστημονικό υπεύθυνο για 
τη λειτουργία της.

Άρθρο 6 
Έσοδα

Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ.3 του π.δ. 159/1984 (Α’53).

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία 

Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων.
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-

γραφίας/εγγράφων.
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• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
Με απόφαση του Διευθυντή της Αιματολογικής Κλι-

νικής μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή 
στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο σε αναλογική ή ψη-
φιακή μορφή.

Άρθρο 8 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038722210190008*
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