
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας αιρετών καθώς και υπαλλήλων υπη-
ρετούντων στις υπηρεσίες του Δήμου Κασσάν-
δρας Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2019.

2 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσι-
ών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευ-
σης, Άρδευσης και Αποχέτευσης και Τεχνικών Έρ-
γων του Δήμου Νεμέας για το έτος 2019.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για τον πρακτικογρά-
φο του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας.

4 Τροποποίηση της 9994/28-9-2018 (ΦΕΚ 4719/
Β΄/22-10-2018) απόφασης Κανονισμού Σπουδών 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθερα-
πεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ.

5 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Πατρών και του Πανεπιστημίου Waterloo του Κα-
ναδά για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
(Ε.Ε.Π.) έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1048 (1)
  Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας αιρετών καθώς και υπαλλήλων υπη-

ρετούντων στις υπηρεσίες του Δήμου Κασσάν-

δρας Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2019. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

6. Την αριθμ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπα-
ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 « Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

10. Το με αριθμ. 1444/31-12-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού του Δήμου Κασσάνδρας, αναφορικά 
με το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας των αιρετών, καθώς και των υπη-
ρετούντων σε αυτήν υπαλλήλων της για το έτος 2019, 
καθώς και την ειδικότερη αιτιολόγηση που περιλαμβά-
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νεται στο ανωτέρω αίτημα, σχετικά με τις ανάγκες με-
τακίνησης αιρετών και υπαλλήλων που υπηρετούν στις 
υπηρεσίες του Δήμου.

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την αριθμ.  19294/20.11.2018 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου Κασ-
σάνδρας, ανέρχεται στο ποσό των 26.500,00 € από τις 
πιστώσεις του Π/Υ έτους 2019 του φορέα και θα βαρύ-
νει τους παρακάτω Κ.Α. 00.6423.001, 10.6422, 15.6422, 
30.6422.001, 70.6422, 00.6421.001 και 00.6421.002. Κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 ενδέχεται να 
τροποποιηθούν οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:

A) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά 
το έτος 2019 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αι-
ρετών προς διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου Κασ-
σάνδρας Νομού Χαλκιδικής, ως εξής: 

α/α Ιδιότητα αιρετού Αριθμός 
Αιρετών

Ανώτατο όριο ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας

1 Δήμαρχος 1 60

2 Αντιδήμαρχοι 4 60

3 Δημοτικοί 
Σύμβουλοι 23 60

Β) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων 
κατά το έτος 2019 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Δήμου 
Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής, ως εξής:

α/α Κατηγορία Κλάδος ή 
Ειδικότητα

Αριθμός 
υπαλλήλων

Ανώτατο 
όριο 

ημερών 
μετακίνησης 
εκτός έδρας

1 ΠΕ ΠΕ Διοικητικού 6 60

2 ΠΕ
ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού - 
Λογιστικού

3 60

3 ΠΕ ΠΕ Χημικών 
Μηχανικών 1 60

4 ΠΕ
ΠΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων 
Πολιτών

3 10

5 ΠΕ Δικηγόρος με 
Πάγια Αντιμισθία 1 60

6 ΠΕ Νηπιαγωγών 2 10

7 ΤΕ ΤΕ Διοικητικού και 
ή Λογιστικού 2 30

8 ΤΕ ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας 2 20

9 ΤΕ ΤΕ Δασοπονίας 1 20

10 ΤΕ
ΤΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων 
Πολιτών

1 10

α/α Κατηγορία Κλάδος ή 
Ειδικότητα

Αριθμός 
υπαλλήλων

Ανώτατο 
όριο 

ημερών 
μετακίνησης 
εκτός έδρας

11 ΤΕ ΤΕ Τεχνολόγων 
Μηχανολόγων 1 60

12 ΤΕ
ΤΕ Μηχανικών 

Πολιτικών Έργων 
Υποδομής

1 60

13 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1 10

14 ΔΕ
ΔΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων 
Πολιτών

1 10

15 ΔΕ
ΔΕ Διοικητικού 

και/ή Οικονομικού 
και/ή Λογιστικού

37 20

16 ΔΕ ΔΕ Ελεγκτών 
Εσόδων Εξόδων 1 10

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2019

  Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

Αριθμ. 17331 (2)
   Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσι-

ών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευ-

σης, Άρδευσης και Αποχέτευσης και Τεχνικών Έρ-

γων του Δήμου Νεμέας για το έτος 2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.  Α΄/

30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.  Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.  Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ. Α΄/28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

6. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την αριθμ. 336/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νεμέας, αναφορικά με την ανάγκη να λειτουρ-
γούν η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, 
η Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης κα-
θώς και η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου όλες τις 
ημέρες του μήνα και σε απογευματινή βάρδια, για τους 
λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην απόφαση.

8. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και 
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο επι-
τελούν, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την εργασία του παρακάτω προσω-
πικού του Δήμου Νεμέας για το έτος 2019 ως εξής:

1. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλε-
κτροφωτισμού του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα, 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) 
και σε απογευματινή βάρδια με έξι (6) υπαλλήλους μη-
νιαίως, εκ των οποίων δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ29 
και τέσσερις (4) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ16.

2. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και 
Αποχέτευσης του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα κα-
θώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) και 
σε απογευματινή βάρδια με έναν (1) υπάλληλο κλάδου 
ΥΕ16.

3. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δή-
μου όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) και σε απογευματινή 
βάρδια με τρεις (3) υπαλλήλους εκ των οποίων ένας (1) 
υπάλληλος ΠΕ3, ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ6 και ένας 
(1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ26.

Β. α. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί 
κατά το Σάββατο καθορίζεται ως ημέρα ανάπαυσης η 
Δευτέρα της προσεχούς (επόμενης) εβδομάδας.

β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες -αργίες θα καταβάλλο-
νται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2019 
του Δήμου Νεμέας ύψους 10.000,00 € που θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 20-6012.001, 25-6012.001 και 30-6012.001 των 
εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Τρίπολη, 4 Φεβρουαρίου 2019

 Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αριθμ. απόφ. 149 (3)

     Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου για τον πρακτι-

κογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας. 

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 

143/Α΄/28.06.2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 
1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-1997), «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ... και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων».

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
6. Την αριθμ. 148/1213/01.02.2019 απόφαση Δημάρ-

χου που ορίζει για την τήρηση των πρακτικών του Δημο-
τικού Συμβουλίου από 01.02.2019 και για το έτος 2019, 
τον υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου Κα-
λογιάννη Ιωάννη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού με βαθμό Α’.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπά-
νη, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.002 του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας οικονομικού έτους 
2019 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για αμοιβή 
υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου του Δήμου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση της υπερωριακής απα-
σχόλησης με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας για το έτος 2019 για τον υπάλληλο που τηρεί 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Ερέτριας, καθώς αυτό συνεδριάζει πέραν 
του υποχρεωτικού της ωραρίου εργασίας και για την 
αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης προκειμένου να μην 
υπάρξει δυσλειτουργία του συλλογικού οργάνου.

Συγκεκριμένα ορίζουμε μέχρι 120 ώρες απογευματινή 
εργασία για το α΄ εξάμηνο 2019 και μέχρι 120 ώρες για 
το β΄ εξάμηνο 2019 με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερέτρια, 1 Φεβρουαρίου 2019

  Η Δήμαρχος

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ 
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   Αριθμ. 4597 (4)
Τροποποίηση της 9994/28-9-2018 (ΦΕΚ 4719/

Β΄/22-10-2018) απόφασης Κανονισμού Σπουδών 

Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθερα-

πεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

θρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 5, 7 και 8 
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, 
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

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

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

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

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

6. Τις με αριθμ. 131758/Ζ1/2-8-2018 και 131757/Ζ1/
2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/Β΄/10-8-2018) υπουργικές απο-
φάσεις που ρυθμίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης φοιτητών ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρ. 35 παρ. 
2 του ν. 4485/2017.

7. Το με αριθμό 110466/Ζ1/2-7-18 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη 
Φυσικοθεραπεία» (ΦΕΚ 3484/Β΄/21-8-2018).

8. Την απόφαση με αριθμ. 16/16-7-2018 (θέμα 4ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, που αφορά τον Κανονισμό 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυν-
ση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Κατεύθυνση 2: 
Mυοσκελετική Φυσικοθεραπεία».

9. Τη με αριθμ. 9994/28-9-2018 (ΦΕΚ 4917/22-10-2018) 
απόφαση Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ με τίτλο «Νέες 
μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

10. Την απόφαση με αρ. 1/08-01-2019 (θέμα 1ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, που αφορά την τροποποίη-
ση των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

11. Την πράξη 2/22-1-2019 (θέμα 35ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την τροποποίηση των μαθημάτων του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη 
Φυσικοθεραπεία».

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 9994/28-9-2018 (ΦΕΚ 
4917/22-10-2018) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με τίτλο: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» στο 
άρθρο 14, ως ακολούθως:

Άρθρο 14
Πρόγραμμα Σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και να εκπονή-
σουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα 
αφορούν σε έξι (6) κοινά για τις δύο ειδικεύσεις, δύο (2) 
μαθήματα κατεύθυνσης ανά κατεύθυνση και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. είναι θεωρητικά και περιλαμβάνουν ασκήσεις 
πράξης, γίνεται διά ζώσης, οργανώνονται σε εξάμηνα, 
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Στο τέλος 
κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μα-
θήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές (παρ. 1., άρ. 44, ν. 4485/2017). Τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης των φοιτητών όσον αφορά το σύνολο 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των δραστηρι-
οτήτων του αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα 
κοινοποιούνται. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

1 Μεθοδολογία Έρευνας 7

2 Βιοστατιστική 7

3 Φυσικοθεραπευτική Διαχείριση του 
πόνου 8

4 Κλινική Θεραπευτική Άσκηση 8

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α  ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

1 Κλινικά Θέματα Φυσικοθεραπείας 7

2 Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας 7
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α/α  ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αναπνευστικές 
Ασκήσεις

Ειδικά θέματα 
Mυοσκελετικής 
Φυσικοθεραπείας

8

Πνευμονική 
Αποκατάσταση

Χειροθεραπευτική 
Φυσικοθεραπεία 8

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία - 
Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90 ECTS

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 4 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 174/2822 (5)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημί-

ου Πατρών και του Πανεπιστημίου Waterloo του 

Καναδά για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

με συνεπίβλεψη.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως το άρθρο 

43 (παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ. Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 41931/Ζ1/13.3.2018 απόφα-
σης (ΦΕΚ 972/19.3.2018, τ.Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης 
κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνω-
ρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέ-
ντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών 
μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

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 98 τ.Α΄).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρ. 144/21.12.2018).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Waterloo 
του Καναδά.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Πατρών και του Πανεπιστημίου Waterloo του Καναδά 
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων δι-
δακτόρων με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 31 Ιανουαρίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΓΠ 696 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

(Ε.Ε.Π.) έτους 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(συνεδρίαση 30 Ιανουαρίου 2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμε-
λητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171Α΄/
13.11.2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 ΦΕΚ 
176Α΄/16.12.2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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3. Το π.δ. 268/2000 (ΦΕΚ 218Α΄/12.10.2000) «Οργανι-
σμός του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά».

4. Την από 05/12/2018 απόφαση της Διοικητικής Επι-
τροπής του Ε.Ε.Π. (Πρακτικό 36/05.12.18) για παραπομπή 
του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Π.

5. Την απόφαση που ελήφθη στην με αρ. 1 συνεδρίαση 
της 30ης Ιανουαρίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ε.Π. (Πρακτικό 1/2019).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα, 
αποφασίζει:

Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για δέκα πέντε (15) 
υπαλλήλους του Ε.Ε.Π. από τη θέση σε ισχύ της παρού-
σας απόφασης έως 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση έως 
εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα, 
καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1.7.2019 έως 
31.12.2019 για τον ίδιο ως παραπάνω αριθμό υπαλλήλων 
δέκα πέντε (15) και σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι 
ώρες (120) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας των ανωτέρω υπαλλή-
λων θα πραγματοποιηθούν καθ' υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτα-

κτων ή επειγουσών αναγκών, όπως ενδεικτικά, για την 
προετοιμασία και παράσταση τους στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, οι οποίες 
γίνονται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της 
Υπηρεσίας, για τη συμμετοχή τους σε διάφορες άλλες 
εκδηλώσεις λειτουργικού ενδιαφέροντος του Επιμελη-
τηρίου και διεκπεραίωση κάθε άλλης έκτακτης εργασίας, 
που πιθανόν προκύψει και δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί 
στο ωράριο εργασίας.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Επιμελητηρίου χρήσης 2019.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) και ειδικότερα, 
έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό, ύψους 
δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) (ΚΑΕ 0261).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 31 Iανουρίου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ  
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*02003781202190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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