
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας.

2 Καθιέρωση αποζημίωσης απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου 
Τροιζηνίας-Μεθάνων για το έτος 2019.

3 Επανίδρυση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Bordeaux της Γαλλίας με τίτλο «Εξειδικευμένο 
Δημόσιο Δίκαιο» («Droit public spécialisé»).

4 Χορήγηση άδειας κατοχής β’ θέσης στον ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 (από 08/07/2018 έως 
31/08/2018) και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, στον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Εμμανουήλ Κακα-
ρά του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

5 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μο-
νίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών για το οικονομικό έτος 2019».

6 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 1408 (1)

  Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής 

απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Πε-

ριφέρειας Θεσσαλίας.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α΄/27-12-2010) που δη-
μοσιεύθηκε στο αριθμ. 222/27-12-2010 ΦΕΚ Α' άρθρο 12 
και την αριθμ. 15840/156612/(ΦΕΚ 4788/Β΄/26.10.2018) 
αποφ. έγκρισης της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί 
ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησής του.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/15).

4. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/31029/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και Εποπτείας -
δημόσιο λογιστικό».

6. Την παρ. 1 εδάφιο γ του ν. 4071/ΦΕΚ 85/11-4-2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/Ε.Κ.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μα-
γνησίας και Σποράδων για την ανάγκη οργάνωσης, εκ-
καθάρισης και καταγραφής των αρχείων παλαιοτέρων 
ετών που τηρούνται στην Υπηρεσία και αφορούν κυ-
κλοφορούντα και μη οχήματα και παντός τύπου άδειες 
οδήγησης (ειδικές άδειες μεταφοράς επικίνδυνων φορ-
τίων - ADR , ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, 
πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας αδειών οδή-
γησης - ΠΕΙ), άδειες εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχη-
μάτων (συνεργείων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων, σταθμών 
αυτοκινήτων - κ.α.), την οργάνωση και αρχειοθέτηση 
του αρχείου οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπο-
ρευμάτων παλαιοτέρων ετών που διαβιβάστηκε πρό-
σφατα, λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Υπηρεσία 
μας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και 
Στ. Ελλάδος, την ανάγκη καταγραφής και καταχώρη-
σης στο ψηφιακό Εθνικό Μητρώο Οδικών Μεταφο-
ρέων στοιχείων μεταφορέων παλαιοτέρων ετών που 
αφορούν τα πτυχία επαγγελματικής επάρκειας αυτών, 
των επιχειρήσεων που διατηρούν, των αδειών άσκη-
σης επαγγέλματος εμπορευμάτων και επιβατών, των 
στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων των επιχειρήσεων 
κ.α., την ανάγκη καταχώρησης στο ψηφιακό ON-LINE 
σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών 
στοιχείων που αφορούν κυκλοφορούντα ή μη οχήματα 
και άδειες οδήγησης παλαιοτέρων ετών, την ανάγκη 
καταχώρησης στο ψηφιακό Μητρώο Πρατηρίων στοι-
χείων παλαιοτέρων ετών των εγκαταστάσεων εξυπηρέ-
τησης οχημάτων, την ανάγκη επιθεωρήσεων, ελέγχου 
και σφράγισης πρατηρίου υγρών καυσίμων και λοιπών 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (συνεργεί-
ων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων, σταθμών αυτοκινήτων 
κ.α.), την ανάγκη ελέγχου των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ του νο-
μού, τον προβλεπόμενο έλεγχο και την εποπτεία των 
Σχολών Οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ και ΠΕΙ 
που διενεργείται εκτός κανονικού ωραρίου, λόγω του 
γεγονότος ότι τα προγράμματα κατάρτισης πραγμα-
τοποιούνται τις απογευματινές ώρες, την καταχώρηση 
και αρχειοθέτηση δεδομένων που προέκυψαν από τον 
έλεγχο νομιμότητας πτυχίων και δικαιολογητικών και 
λοιπών στοιχείων που αφορούν άδειες οδήγησης πο-
λιτών κατ' εφαρμογή του ν. 4440/2016, άρθρο 26 (ΦΕΚ 
224/Α'), την ανάγκη πραγματοποίησης ελέγχων στα ΕΔΧ 
του νομού από το Μικτό Συνεργείο Ελέγχου Εφαρμογής 
του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΔΧ καθ' όλες τις ώρες 
της ημέρας, την ανάγκη πραγματοποίησης ελέγχων 
στα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών 
καθ'όλες τις ώρες της ημέρας από τα Μικτά Κλιμάκια 
Ελέγχου οχημάτων, την ανάγκη διενέργειας εξετάσε-
ων δοκιμασίας και προσόντων υποψηφίων οδηγών και 
οδηγών, την ανάγκη συνεχούς μελέτης, ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης των υπαλλήλων όλων των Τμημάτων της 
Διεύθυνσης επί των αλλαγών της τρέχουσας νομοθεσί-

ας αλλά και των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, η οποία 
μελέτη, λόγω του καθημερινού φόρτου εργασίας και τη 
μεγάλη και καθημερινή προσέλευση πολιτών στα Τμή-
ματα της Διεύθυνσης, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπο-
λογισμό οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και 
Σποράδων.

9. Την αριθμ. 2380/13-12-2018 με ΑΔΑ: ΨΔΥΥ7ΛΡ-ΙΩΟ 
Εγκριτική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας, για δαπάνη που αφορά σε αμοιβή 
υπερωριακού έργου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μετα-
φορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 
για το 1o εξάμηνο έτους 2019.

10. Την με αριθμ. Α/Α 227/2-1-2019 με Α.Δ.Α.:ΩΥ557ΛΡ-
Ω0Τ απόφαση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση τριάντα δύο (32) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Μαγνησίας και Σποράδων έως τις 30-6-2019 (1o 
εξάμηνο 2019) για την κάλυψη των αυξημένων υπηρε-
σιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών έως 
30-6-2019 και μέχρι 3.480 ώρες συνολικά για τριάντα δύο 
(32) υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνη-
σίας και Σποράδων ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: τριάντα δύο (32) υπάλληλοι με εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες για έξι (6) μήνες = 32 Χ 120= 3.840 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχό-
λησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλη-
σης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης 
για τον κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με από-
φαση μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 
ανάγκες.

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τρι-
ών χιλιάδων Ευρώ (23.000,00€), θα καλυφθεί από πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του 
φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 
και Σποράδων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 17 Ιανουαρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. : 10 (2) 

Καθιέρωση αποζημίωσης απογευματινής υπε-

ρωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου 

Τροιζηνίας-Μεθάνων για το έτος 2019.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
5. Την αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το με αριθμ. πρωτ.: 778/22-02-2012 έγγραφο της 

Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
7. Την αριθμ. 21/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Τροιζηνίας με θέμα: «Εξαίρεση από την εφαρμο-
γή της 5ήμερης εργασίας των υπηρεσιών Καθαριότητας 
και Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας».

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 
τη διάρκεια του έτους 2019 για την αντιμετώπιση εποχι-
ακών, έκτακτων ή επειγουσών καταστάσεων, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της Υπηρε-
σίας Ύδρευσης, της Τεχνικής Υπηρεσίας και των Λοιπών 
Υπηρεσιών, τις απογευματινές ώρες ή τις εξαιρέσιμες 
ημέρες.

10. Την απασχόληση διοικητικών υπαλλήλων για την 
διεκπεραίωση υποθέσεων των υπηρεσιών του Δήμου 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα ευρώ (10.450,00 €) και αναλύεται 
ως ακολούθως:

- ΚΑΕ: 10-6012.001 1.100,00 ευρώ. Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρε-
σίας.

- ΚΑΕ: 10-6012.002 2.250,00 ευρώ. Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία Ληξιάρχου.

- ΚΑΕ: 10-6012.004 1.100,00 ευρώ. Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία γραμματέα Δ.Σ.

- ΚΑΕ: 15-6022 200,00 ευρώ. Αποζημίωση για υπερω-
ριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Υπηρεσίας Πολιτισμού.

- ΚΑΕ: 20-6012.001 500,00 ευρώ. Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων 
Υπηρεσίας Καθ/τας και Ηλ/σμου .

- ΚΑΕ: 20-6022 2.500,00 ευρώ. Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Υπηρεσίας Καθ/τας και Ηλ/σμου .

- ΚΑΕ: 25-6012.001 1.500,00 ευρώ. Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες τακτι-
κών υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης.

- ΚΑΕ: 25-6022 1.000,00 ευρώ. Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Υπηρεσίας Ύδρευσης.

- ΚΑΕ: 30-6022 300,00 ευρώ. Αποζημίωση για υπερω-
ριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η δαπάνη των ανωτέρω θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις των ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2019, αποφασίζει:

1. Καθιερώνει απογευματινή υπερωριακή απασχόληση 
είκοσι (20) υπαλλήλων του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων 
με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, για το έτος 2019, μέχρι εκατόν 
είκοσι ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, σύμφωνα με 
την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την 
κάλυψη υπερωριακής απασχόλησης του Δήμου Τροι-
ζηνίας-Μεθάνων.

2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

3. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στα αρμόδια 
προς εκτέλεση τμήματα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γαλατάς, 8 Ιανουαρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1131/9-1-2019 (3)
Επανίδρυση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Bordeaux της Γαλλίας με τίτλο 

«Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» («Droit public 

spécialisé»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας 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, 43, 45 και 85

2. την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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3. την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών»

4. τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
38/Α΄/02.03.2018)

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

6. την αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφα-
ση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μετα-
ξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής (ΦΕΚ Β' 972)

7. 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

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

9. το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

10. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11. την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων 75660/Β7/24.7.2006 (ΦΕΚ 1193/
τ.Β΄/31.8.2006) για την Έγκριση λειτουργίας του Κοι-
νού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
"Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο" του Τμήματος Νομικής 
του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Bordeaux, όπως αντικαταστάθηκε με την 
Απόφαση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ 101/27.7.2015 (ΦΕΚ 
τ.Β΄/1723/18.8.2015).

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Νο-
μικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18-4-2018)

13. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Bordeaux περί λειτουργίας 
του Κοινού ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο "Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο",

14. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018)

15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30-4-2018)

16. την από 16.4.2018 επιστολή του Συντονιστικού 
Οργάνου του Προγράμματος

17. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ 
σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Bordeaux της Γαλλίας, με τίτλο «Εξειδικευμένο δημόσιο 
δίκαιο» ("Droit public spécialisé"), από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και η Νομική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Bordeaux θα επανιδρύσουν, οργανώσουν 
και λειτουργήσουν, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Κοινό ΠΜΣ) με τίτλο «Εξειδικευμένο δημόσιο δίκαιο» 
("Droit public spécialisé"), αναμορφωμένο σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Τον συντονισμό της λειτουργίας του Κοινού ΠΜΣ και 
όλα τα συναφή θέματα αναλαμβάνει Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή (Ε.Δ.Ε) και δύο (2) Διευθυντές, ένας από κάθε 
συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, οι οποίοι είναι καθηγητές 
και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι, που ορίζονται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Κοι-
νού ΠΜΣ έχουν από κοινού τα δύο συνεργαζόμενα Πα-
νεπιστήμια.

Ο τόπος διεξαγωγής του Κοινού ΠΜΣ θα είναι η Αθήνα 
και το Bordeaux.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Κοινό ΠΜΣ έχει σκοπό την εμβάθυνση πτυχιούχων 
Νομικών Σχολών σε εξειδικευμένα αντικείμενα του Δη-
μοσίου Δικαίου, στα οποία δίδεται έμφαση κάθε έτος, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εξειδίκευση και η συμμετοχή 
τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς 
επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διαμόρφωση και 
προσαρμογή της επιστημονικής σκέψης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στο «Εξειδικευμένο δημόσιο δίκαιο» 
(Master 2 "Droit public spécialisé").

Οι απονεμόμενοι τίτλοι θα είναι διπλοί, ένας από κάθε 
Πανεπιστήμιο και θα γίνεται μνεία των συνεργαζομένων 
Ιδρυμάτων.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα 
(60) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3343Τεύχος Β’ 277/07.02.2019

σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση με-
ταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική εργασία και συγ-
γραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και τη γαλ-
λική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Κοινού ΠΜΣ ορίζεται σε 
δύο (2) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, κατόπιν συμφωνίας 
των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων.

Άρθρο 6 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εξειδικευμένο δη-
μόσιο δίκαιο» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- η διεξαγωγή αυτοτελών επ' αμοιβή σεμιναρίων
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα 

οποία ανέρχονται ετησίως στο ποσό των χιλίων πε-
ντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και άλλες νόμιμες 
πηγές.

Η πρόβλεψη τελών φοίτησης κρίνεται αναγκαία για 
την εύρυθμη λειτουργία του Κοινού ΠΜΣ, προκειμένου 
αυτό να ανταποκριθεί στο σκοπό της παροχής υψηλού 
επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης, και ως εκ τούτου, 
να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος σε υλικοτε-
χνική υποδομή, δαπάνες μετακίνησης των καθηγητών 
και υπερωριακής απασχόλησης των γάλλων καθηγητών, 
πρόσβαση στο απαραίτητο επιστημονικό υλικό, επικαι-
ροποίηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας στη Βιβλιοθήκη 
της Νομικής κλπ.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και την Ε.Δ.Ε. του Κοινού ΠΜΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ.: 76728 (4)
Χορήγηση άδειας κατοχής β' θέσης στον ακα-

δημαϊκό έτος 2017-2018 (από 08/07/2018 έως 

31/08/2018) και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019, στον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Εθνι-

κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Εμμανουήλ Κακα-

ρά του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 4, 5 και 6) και 80 

του ν. 4009/2011
2. Την απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 08.10.2017) 

της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του EMΠ
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 49073/24.09.18 αίτηση του Κα-

θηγητή Ε. Κακαρά
4. Το αριθμ. πρωτ. 55796/12-10-18 έγγραφο της ΣΜΜ 

εγκρίνουμε:
τη χορήγηση άδειας κατοχής β' θέσης στον Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Εμμανουήλ Κακα-
ρά του Κωνσταντίνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
(από 08/07/2018 έως 31/08/2018) και για όλη τη διάρ-
κεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, λόγω κατοχής 
έμμισθης θέσης στη «Μυτιληναίος Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

    Αριθ. 515 (5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μο-

νίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δι-

καίου αορίστου χρόνου του Γεωπονικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών για το οικονομικό έτος 2019».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 

170/τ.Γ΄/16.12.2015).
2. Την αριθμ. πρωτ.:2/31029 /ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Τη με αριθ. 134689/Ζ1/09.08.2018 (Φ.Ε.Κ. 480 

τ.Υ.Ο.Δ.Δ,/24.08.2018), διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με 
την εκλογή του Καθηγητή Σπυρίδωνα Κίντζιου του Ευ-
αγγέλου, ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με θητεία που λήγει την 31.08.2022.
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4. Τη με αριθμ. 110659/Β1/9-8-2013 υπουργική από-
οφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 2038/22-8-2013).

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών λαμβα-
νομένης υπόψη της γενικευμένης μείωσης του προσω-
πικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, κατάργησης θέσεων κα 
περιορισμού των προσλήψεων που υπαγορεύεται από 
τους εξής λόγους:

- Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Ιδρύματος κατά 
τις απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες διεξάγονται εκ-
παιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

- Για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στην 
επί 24ώρου φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του Ιδρύματος.

- Για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική διεξαγωγή των 
εργασιών που σχετίζονται με τα αγροκτήματα του Ιδρύ-
ματος και οι οποίες αντιμετωπίζονται από περιορισμένο 
γεωπονικό και λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος.

- Για την φύλαξη και περιποίηση των παραγωγικών 
ζώων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο επί 24ώρου βάσεως 
και επί 365 ημέρες το χρόνο και

- Για τη μετακίνηση των Πρυτανικών Αρχών εκτός 
ωραρίου εργασίας λόγω συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις, 
συνόδους Πρυτάνεων καθώς και για συναντήσεις τους 
με άλλους φορείς κ.ά..

- Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών των Δι-
ευθύνσεων Διοικητικού και Οικονομικού και ιδιαίτερα 
των υπηρεσιών που αφορούν πρόσληψη έκτακτου δι-
δακτικού και διοικητικού προσωπικού, τη διαχείριση των 
μητρώων του προσωπικού του Ιδρύματος (φυσικού και 
ηλεκτρονικού), εφαρμογή διατάξεων για την αξιολόγη-
ση και κρίση υπαλλήλων, εφαρμογή των διατάξεων του 
νέου νόμου λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τη δημιουργία νέων Σχολών και Τμημάτων, 
τη σύνταξη νέου Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Ιδρύματος, τη διακήρυξη διαγωνισμών προμήθειας 
και παροχής υπηρεσιών, κατάρτιση προϋπολογισμού και 
λοιπών οικονομικών υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού έτους 2019 ως εξής:

α) ποσό τριάντα μία χιλιάδων επτακόσια ενενήντα πέ-
ντε ευρώ και είκοσι λεπτά (31.795,20), για κάλυψη δαπα-
νών υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο-
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ0261), β) ποσό είκοσι επτά 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα 
δύο λεπτά (27.592,32), για κάλυψη δαπανών εργασίας με 
αμοιβή και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 
τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), γ) ποσό εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (9.600,00) για κάλυψη δαπανών προς 
τον ΕΦΚΑ για μισθωτούς (ΙΔ και ΔΔ προσληφθέντες 
μετά την 1.1.2011) (ΚΑΕ 0561), δ) ποσό τεσσάρων χιλιά-

δων διακοσίων ευρώ (4.200,00) για κάλυψη δαπανών 
προς τον ΕΦΚΑ για μισθωτούς (ΔΔ προσληφθέντες έως 
31.12.2010) (ΚΑΕ 0562) και ε) ποσό χιλίων τετρακοσίων 
ευρώ (1.400,00) για κάλυψη δαπανών προς τον ΕΟΠΥΥ 
για μισθωτούς (ΔΔ προσληφθέντες έως 31.12.2010) (ΚΑΕ 
0566).

Εγκρίνουμε για το οικονομικό έτος 2019:
A:
α. Την υπερωριακή απασχόληση σε εννέα (9) υπαλλή-

λους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής για μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ώρες για τον καθένα κατά το πρώτο εξάμηνο 
και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον καθένα για το 
δεύτερο εξάμηνο.

β. Την υπερωριακή απασχόληση σε εννέα (9) υπαλλή-
λους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εργά-
ζονται καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για 
τις νυκτερινές και για μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τον καθένα κατά το 
πρώτο εξάμηνο και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 
νυκτερινές και για μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τον καθένα κατά 
το δεύτερο εξάμηνο συνολικά ως εξής:

• Σε δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Υ.Ε. Φυ-
λάκων - Νυκτοφυλάκων.

• Σε έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. Οδη-
γών.

• Σε τρεις (3) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Δ.Ε. Γεωργοκτη-
νοτροφικού.

• Σε τρεις (3) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Υ.Ε. Φυλάκων - 
Νυκτοφυλάκων.

Β:
α. Την υπερωριακή απασχόληση σε δεκατρείς (13) 

υπαλλήλους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22α ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής για 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον καθένα κατά το 
πρώτο εξάμηνο και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
τον καθένα για το δεύτερο εξάμηνο συνολικά ως εξής:

• Σε πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε. 
Διοικητικού-Οικονομικού.

• Σε έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανικών.

• Σε έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. Διοι-
κητικού-Λογιστικού.

• Σε πέντε (5) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού-
Λογιστικού.

• Σε έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστών Η/Υ.
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Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών εργασίας 
και των υπαλλήλων που εργάστηκαν καθ' υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις νυχτερι-
νές ώρες ή και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα των Προϊστα-
μένων ή και των Διευθυντών των αντίστοιχων τμημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019 

 Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
Ι

    Αριθμ. Πρωτ.: 962/19/ΓΠ (6)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 
2η/20-9-2018 συνεδρίαση της.

6. Το πρακτικό της 5ης/ 17-10-2018 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 207/26-10-2018 
συνεδρίαση της.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 2968/Ζ1/09-01-2019 έγγρα-
φο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον ΚΑΕ 
4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
 Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευ-
ροαποκατάσταση» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/04.08.2017/τ.Α').

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προά-
γει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και 
έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών 
και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγη-
ση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών 
ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να 
παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφό-
δια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους 
για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους 
σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση» για τους υπο-
ψηφίους που θα ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα 
σπουδών (A, B1, Γ εξάμηνο) και Δίπλωμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση με 
εξειδίκευση στη «Γνωστική Νευροαποκατάσταση» για 
τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα 
εξειδίκευσης (A, B2, Γ εξάμηνο).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 
(ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημά-
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών ανα-
γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
πτυχιούχοι TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου).

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Νευροαποκατάσταση» διαρθρώνεται σε 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 
εννέα (9) μαθήματα, κλινική άσκηση τεσσάρων (4) εβδο-
μάδων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των πέντε (5) υπο-
χρεωτικών μαθημάτων κατά το Α εξάμηνο, των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Β εξάμηνο, την 
επιτυχή κλινική άσκηση (4 εβδομάδες), την εκπόνηση και επιτυχή παρουσίαση την διπλωματικής εργασίας. Ει-
δικότερα για το Β εξάμηνο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα Β1 
που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσης τους το γενικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση», είτε να 
ακολουθήσουν την εξειδίκευση της γνωστικής νευροαποκατάστασης παρακολουθώντας τα μαθήματα του πίνακα 
Β2 που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσης τους τον ειδικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση με 
εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση».

Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Α ΕΞΑΜΗΝΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τύπος 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες

MA01
Ανατομία -εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία 
και Νευροαπεικόνιση

Υ 5

ΜΑ02 Κλινική νευρολογία και ψυχιατρική Υ 10
MA03 Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες Υ 5
MA04 Βασικές αρχές Νευροαποκατάστασης Υ 5

MA05
Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις - 
ομάδα αποκατάστασης

Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τύπος 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες

ΜΒ5 Μέθοδοι νευροαποκατάστασης για ανάκτηση ελλειμμάτων Υ 4
ΜΒ6 Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι Υ 9
ΜΒ7 Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων Υ 9
ΜΒ8 Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση Υ 8

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β2 ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τύπος 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες

ΜΒ9
Εφαρμογές νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια 
νευροαποκατάστασης

Υ 7

MB10 Γνωστική νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι Υ 9
MB11 Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων Υ 9
MB12 Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας Υ 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τύπος 
Μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες

ΚΑ Κλινική άσκηση (4 εβδομάδες) Υ 5
ΔΕ Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Υ 25

ΣΥΝΟΛΟ - 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε εξήντα (60) φοιτητές κατ' έτος.
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Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καθώς και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, όπως και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α').

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025- 2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4485/2017 το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές 
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 132.500 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων-εξόδων ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 8.900

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 15.000

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς -

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

25.000

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 14.000

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 9.000

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 12.000

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας -προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

6.800

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

37.800

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 132.500 €

Το τέλος φοίτησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή έχουν οριστεί στις 3.000 ευρώ (Α' Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Β' 
Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Γ' Εξάμηνο: 0 ευρώ). 

Τα έξοδα του 3ου εξαμήνου είναι ενσωματωμένα στα έξοδα των πρώτων δύο εξαμήνων. Οι πηγές χρηματοδότησης 
του ΠΜΣ προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, κ.λπ. που θα αντληθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 
καθώς και από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.
ΕΣΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ ΚΑΙ Συνεργαζόμενων Φορέων 2.000
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 1.000
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2.000
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
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6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1.500
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (από τους 60 εισακτέους φοιτητές, το 30% που αντιστοιχεί σε 18 φοιτητές έχουν
δωρεάν φοίτηση. Άρα από τους υπόλοιπους 42 φοιτητές με δίδακτρα 3.000 ευρώ/φοιτητή, προκύ-
πτουν συνολικά έσοδα 126.000 ευρώ) (Α' Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Β' Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Γ' Εξάμηνο: 
0 ευρώ)

126.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 132.500 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 21 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3350 Τεύχος Β’ 277/07.02.2019

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,

*02002770702190012*
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