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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Τροποποίηση –ως προς τον αριθμό των θέσεων
υποτροφιών, την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και την προθεσμία υποβολής του τελικού
παραδοτέου– της 38060/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 876/
τ.Β΄/13-03-2018) κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, στο
πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου
ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α3γ/
οικ.86222/11-11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2542) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α3γ/οικ.16467/1-3-2016
(ΦΕΚ Β΄ 784) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α3γ/οικ.86222/
11-11-2015 υπουργικής απόφασης ’’Καθορισμός
όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία’’» (ΦΕΚ 2542/τ. Β΄/
25-11-2015).

Αρ. Φύλλου 3935

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 145494/Z1
(1)
Τροποποίηση –ως προς τον αριθμό των θέσεων
υποτροφιών, την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και την προθεσμία υποβολής του τελικού παραδοτέου– της 38060/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ
876/τ.Β΄/13-03-2018) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας
επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 1825/1951 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Περί συστάσεως
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» όπως ισχύει,
β. του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α΄ 109) «Εκσυγχρονισμός
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
γ. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83),
δ. του π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ Α΄ 306) «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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στ. της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 81 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και ισχύει,
ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
η. της παρ. θ του άρθρου 23 καθώς και των άρθρων 24,
77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
θ. της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄
265) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων και άλλες διατάξεις»,
ι. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει,
ια. των π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) και 123/2016 (ΦΕΚ Α΄
208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων,
ιβ. της αριθμ. 91589/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3814) απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη»,
ιγ. του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
ιδ. της αριθμ. Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β΄ 2076),
ιε. της αριθμ. 50317/Ζ1/24.3.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 184)
απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)»,
ιστ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την Πρόσκληση «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής
έρευνας» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού (Α.Π. 12090/06.06.2017, ΑΔΑ: Ως78465ΧΙ8Ι92, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ10), όπως ισχύει.
3. Την 3644/29.6.2018 (ΑΔΑ: 9ΓΣ9465Χ18-Τ97) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης ’’Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω
της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας’’» με Κωδικό ΟΠΣ
5000432 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
2014-2020’», όπως ισχύει.
4. Το απόσπασμα πρακτικού της 13ης /27-3-2018 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προϋπολογίζεται η συνολική δαπάνη ύψους
20.585.880,00 €, η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δη-
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μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του προϋπολογισμού του ΙΚΥ
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο. Ειδικότερα, η εν
λόγω συνολική δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του προϋπολογισμού του ΙΚΥ
κατά 3.430.980,00 €, 6.861.960,00 €, 6.861.960,00 € και
3.430.980,00 €, για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021,
αντιστοίχως.
6. Την αριθμ. ΑΠ 24404/02.03.2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, έγκρισης
των πιστώσεων της ΣΑΕ345/1 και Κωδ. Πράξης ΣΑ:
2016ΣΕ34510002, όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. Φ.1/Γ/256/129101/Β1/27-7-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Την ανάγκη τροποποίησης –ως προς τον αριθμό των
θέσεων υποτροφιών, την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και την προθεσμία υποβολής του τελικού παραδοτέου– και αντικατάστασης της 38060/Ζ1/6-03-2018
(ΦΕΚ 876/τ.Β΄/13-03-2018) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και της διαδικασίας επιλογής
για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας
Δράσης ’’Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας’’ - 2ος
Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο»,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση –ως προς τον αριθμό των θέσεων
υποτροφιών, την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας
και την προθεσμία υποβολής του τελικού παραδοτέουτης 38060/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/13-03-2018) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και
της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης ’’Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης
διδακτορικής έρευνας’’ - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ’’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το
ελληνικό δημόσιο», ως ακολούθως:
1. Το Προοίμιο τροποποιείται ως εξής:
«ΠΡΟOIΜΙΟ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο
της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού
δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση», προκηρύσσει 700 θέσεις υποτροφιών,
μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Η πράξη στοχεύει στην
ενίσχυση νέων ερευνητών και στην παραγωγή υψηλών
ερευνητικών αποτελεσμάτων, απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
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της Ελλάδας, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016 και παρέχει
δυνατότητα συνεργασίας με Φορείς του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014.».
2. Το Κεφάλαιο Α΄ τροποποιείται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους επιστημονικούς κλάδους (1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες
Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές και Νομικές
Επιστήμες) βάσει του τύπου:
(Xi/Y) * 700, όπου:
Χi: το πλήθος των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης
μεγαλύτερο ή ίσο του 50 στον επιστημονικό κλάδο i,
Υ: το σύνολο των αιτήσεων με βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50 (όλων των επιστημονικών κλάδων).
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για ένα Επιστημονικό Τομέα και ένα Κλάδο από
τον παρακάτω πίνακα, ενώ οι δυνατές εξειδικεύσεις θα
περιλαμβάνονται σε Παράρτημα που θα συνοδεύει την
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων που εκδίδει το ΙΚΥ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

2. «Η μέγιστη διάρκεια της Υποτροφίας είναι αυτή που
ανέγραψε έκαστος υπότροφος στην αίτηση υποψηφιότητάς του (αποτελεί συστατικό στοιχείο της αξιολογημένης αίτησης - πρότασης και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της) και δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.».
5. Το στοιχείο vi της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Ζ΄
τροποποιείται ως εξής:
vi. «να καταθέσει στο ΙΚΥ, εντός οκτώ (8) μηνών από
την λήξη της υποτροφίας τα εξής τελικά παραδοτέα:
α) αντίγραφο του τίτλου αναγόρευσης σε διδάκτορα
ή επίσημη βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής,
καθώς και
β) ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής. Η
διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο ΙΚΥ ανήκει
στην πνευματική ιδιοκτησία του υποτρόφου, ο οποίος
εκχωρεί στο ΙΚΥ το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά
την κρίση του και ενδεικτικά για λόγους αξιολόγησης
και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των
αποτελεσμάτων της υποτροφίας.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί

1. Φυσικές Επιστήμες
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2. Επιστήμες Μηχανικού
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
και Τεχνολογία
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
3. Γεωργικές Επιστήμες
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

6. Κοινωνικές Επιστήμες
7. Οικονομικές και
Νομικές Επιστήμες

3. Η υποπαράγραφος 3.1 της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Δ΄ τροποποιείται ως εξής:
3.1 «Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
αιτήσεων η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ καταρτίζει τον Πίνακα Απορριφθέντων και κατατάσσει τις
υπόλοιπες αιτήσεις κατά φθίνουσα σειρά βαθμού
αξιολόγησης, ανά επιστημονικό κλάδο (πίνακες κατάταξης ανά επιστημονικό κλάδο). Στην συνέχεια
υπολογίζεται η κατανομή των θέσεων υποτροφιών,
ανά επιστημονικό κλάδο, βάσει του τύπου που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας [(Xi/Y) * 700].
Οι απαιτούμενες στρογγυλοποιήσεις σε ακέραιο (προς
τα πάνω ή προς τα κάτω), για την εφαρμογή του τύπου,
αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ το
οποίο επικυρώνει την κατανομή των θέσεων ανά επιστημονικό κλάδο.».
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Ε΄ τροποποιούνται ως εξής:
1. «Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται
η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων προς το ΙΚΥ.».
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Υφυπουργός

Παιδείας, Έρευνας

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Γ2β/οικ. 66708
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α3γ/
οικ.86222/11-11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2542) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών
Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α3γ/οικ.16467/1-3-2016
(ΦΕΚ Β΄ 784) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Α3γ/οικ.86222/
11-11-2015 υπουργικής απόφασης ’’Καθορισμός
όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων
τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία’’» (ΦΕΚ 2542/
τ. Β΄/25-11-2015).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982
(ΦΕΚ Α΄ 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του
ν. 2194/1994 (ΦΕΚ A΄ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Εθνικό
Σύστημα Υγείας».
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3. Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984
(ΦΕΚ Α΄ 112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και άλλων συναφών διατάξεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 1892/1990
(ΦΕΚ Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992
(ΦΕΚ Α΄ 123) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999
(ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας».
9. Την αριθμ. Υ 25/6-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144) απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας», όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2542)
απόφαση με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» και
την τροποποίηση και συμπλήρωση αυτής με την αριθμ.
Α3γ/οικ.16467/1-3-2016 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 784).
11. Την αριθμ. 10 απόφαση της 270ης//6.7.2018 ολομέλειας του ΚΕΣΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. Α3γ/οικ.86222/11-11-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών
Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» (ΦΕΚ Β΄
2542), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
αριθμ. Α3γ/οικ.16467/1-3-2016 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 784).
12. Την αριθμ. Γ2β/οικ.66619/6-9-2018 απόφαση αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Α3γ/
οικ.86222/11-11-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
2542) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών
Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Α3γ/οικ.16467/
1-3-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 784) ως ακολούθως:
1. Ο τίτλος της απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
Κέντρων διαδερμικής εμφύτευσης Ειδικών Βιολογικών
Αορτικών βαλβίδων».
2. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α΄ τροποποιείται ως εξής:
Όροι και προϋποθέσεις κέντρων διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων.
3. Το σημείο (i) του Κεφαλαίου Α΄ τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: «στο Κέντρο να υφίσταται
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κατάλληλα εξοπλισμένη λειτουργούσα καρδιοχειρουργική αίθουσα σε αναμονή και εξοπλισμένο αιμοδυναμικό
εργαστήριο, με δυνατότητα επείγουσας τοποθέτησης
εξωσωματικής κυκλοφορίας. Σε Κέντρα που στελεχώνονται από χειριστές με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία (άνω
των 200 εμφυτεύσεων και καταγεγραμμένη, σύμφωνα με
τα αποστελλόμενα στοιχεία στην Εθνική Βάση Δεδομένων
ΚεΣΥ, ενδονοσοκομειακή θνητότητα <1%) είναι δυνατή η
διενέργεια των επεμβάσεων εμφύτευσης χωρίς την αναγκαία παρουσία θωρακοκαρδιοχειρουργού, εάν υπάρχει
σύμφωνη γνώμη της Ομάδας Καρδιάς του Κέντρου.».
4. Το σημείο (ii) του Κεφαλαίου Α΄ τροποποιείται ως
ακολούθως «να είναι στελεχωμένο με έμπειρο καρδιοχειρουργό έχοντας στο ενεργητικό του ως πρώτος
χειρουργός περισσότερες από πενήντα (50) αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας με την κλασική μέθοδο και
περισσότερες από τριακόσιες (300) καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις.».
5. Το σημείο (iii) του Κεφαλαίου Α΄ τροποποιείται ως
ακολούθως: «η επέμβαση να γίνεται από επεμβατικό
καρδιολόγο ή καρδιοχειρουργό με τεκμηριωμένη εμπειρία στην τοποθέτηση άνω των είκοσι (20) βαλβίδων ως
πρώτος χειριστής. Ο επεμβατικός καρδιολόγος ή ο καρδιοχειρουργός που θα αναλάβει να πραγματοποιήσει
την επέμβαση, αν δεν διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία,
θα πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση σχετικά με την παρέμβαση και να διενεργεί τις επεμβάσεις εμφύτευσης παρουσία καρδιολόγου ή καρδιοχειρουργού «εκπαιδευτήproctor» μέχρι την απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας.».
6. Το σημείο (v) του Κεφαλαίου Α΄ τροποποιείται και
συμπληρώνεται ως εξής: «να υπάρχει προέγκριση του
προγράμματος τοποθέτησης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων (διαδερμικά/διακορυφαία) από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας ή αντίστοιχη επιτροπή
του Νοσοκομείου/Κλινικής, στην οποία θα αναφέρεται ότι
το Νοσοκομείο/Κλινική πληροί τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης της επέμβασης. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα
διασφάλισης της στήριξης των προγραμμάτων διαδερμικής εμφύτευσης ιδιαίτερα στα Κέντρα του Δημοσίου.».
7. Το σημείο (viii) του Κεφαλαίου Α΄ τροποποιείται ως
εξής: «τα Κέντρα που πραγματοποιούν τις επεμβάσεις θα
πρέπει για τη διατήρηση και ανανέωση της άδειάς τους
να πραγματοποιούν τουλάχιστον σαράντα (40) επεμβάσεις ανά διετία με ποσοστά θνητότητας παρόμοια
με τα δεδομένα της διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής
(τουλάχιστον <3%).».
8. Το σημείο 4 του Κεφαλαίου Β΄στα Γενικά Κριτήρια
τροποποιείται ως εξής: «EuroSCORE II >8%».
Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη
απόφαση παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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