
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμί-
σεων σύμφωνα με την αριθμ. 1/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάουσας, 
στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης 
οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακο-
χωρίου» της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας.

2 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα 
Φιλολογίας και το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική» 
(Τranslation: Greek, English, Russian).

3 Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονο-
μίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, 
Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

4 Τροποποίηση της 9994/28-9-2018 απόφασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής (ΦΕΚ 4719/ 22-10-2018), με θέμα: 
Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθερα-
πεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της ΣΕΥΠ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1740 (1)
   Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμί-
σεων σύμφωνα με την αριθμ. 1/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάουσας, 
στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης 
οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννα-
κοχωρίου» της Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/ 
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε-
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις δι-
ατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014.

6. Το αριθμ. 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».

7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-2015) καθώς και την αριθμ. 
14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για 
τον διορισμό Συντονιστή.

10. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.  Β’/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
ΑΔΜ. - Θ και την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους 
Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της.

11. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134A’/09.08.2019) με θέμα «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελού-
μενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β΄/20.05.2011).

13. Το με αριθμ. 10327/9-12-2019 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
10339/20-12-2019) έγγραφο του Δήμου Νάουσας με το 
οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η αριθμ. 353/2019 
ΑΔΣ με συνημμένη την από 27/11/2019 κυκλοφοριακή 
μελέτη που την συνοδεύει.

14. Το με αριθμ. 10339π.ε./20-1-2020 έγγραφο της 
υπηρεσίας με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοι-
χεία επί της κυκλοφοριακής μελέτης και την έκδοση νέας 
απόφασης σύμφωνα με 11ο σχετ. 

15. Το με αριθμ. 116/31-1-2020 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
887/4-2-2020) έγγραφο του Δήμου Νάουσας με το οποίο 
διαβιβάζεται στην υπηρεσία η αριθμ. 1/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

16. Το με αρ. 585/17-2-2020 (αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ 1740/
26-2-2020) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ./Θ. 
με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο στη διαδικασία 
έκδοσης της αριθμ. 1/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του θέματος.

17. Την από 27/11/2019 Τεχνική ‘Έκθεση και 3 σχέδια 
όπως θεωρήθηκαν, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου που συνοδεύουν 
την απόφαση του θέματος.

18. Το αριθμ. 39/8-3-2019 έγγραφο του ΚΤΕΛ Ν. Ημα-
θίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

19. Το από 7-3-2019 έγγραφο των ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
του θέματος.

20. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την αριθμ. 1/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάουσας, στα 
πλαίσια του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού 
Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου» της 
Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν 
εργασίες εκσκαφής με σημείο αρχής την υδατοδεξαμενή 
του Γιαννακοχωρίου έως τον υδατόπυργο Μαρίνας όπως 
περιγράφονται παρακάτω:

Α.: Τμήμα 1 (x: 334973,86 ψ: 4503307,21) έως 2 
(x: 335304,59, ψ: 4503772,35): αποκλεισμός της κυκλο-
φορίας του οδοστρώματος της χωμάτινης οδού συνολι-
κού μήκους 630μ για μέγιστο συνεχόμενο μήκος 60,0 m 
κάθε φορά και κυκλοφορία των οχημάτων από παρακα-
μπτήριες οδούς.

Β.:  Τμήμα 2 (x:  335304,59, ψ:  4503772,35) έως 3 
(x: 335674,14 ψ: 4504431,28): θα πραγματοποιηθούν 
εργασίες εκσκαφής μήκους 900 μ εντός του οικισμού 
Γιαννακοχωρίου με τις εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

• Τμήμα Α-Β: πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας 
του οδοστρώματος και κυκλοφορία των οχημάτων από 
παρακαμπτήριες οδούς.

• Τμήμα Β-Γ: στένωση του οδοστρώματος και εναλλάξ 
κυκλοφορία της αμφίδρομης κίνησης των οχημάτων από 
την ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας με μέγιστο μήκος 
ζώνης έργων 50 μ.

• Τμήμα Γ-Δ: στένωση του οδοστρώματος και ταυτό-
χρονη αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων για τις δυο

κατευθύνσεις.
• Τμήμα Δ-Ε: στένωση του οδοστρώματος και εναλλάξ 

κυκλοφορία της αμφίδρομης κίνησης των οχημάτων από 
την ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας με μέγιστο μήκος 
ζώνης έργων 50 μ.

Γ.: Τμήμα 3 (x:  335674,14 ψ:  4504431,28) έως 4 
(x: 338794,90 ψ: 4505884,33): στένωση στη δεξιά πλευ-
ρά του οδοστρώματος για μήκος 3.500 μ με κατεύθυνση 
προς τον Οικισμό Μαρίνας και με εναλλάξ κυκλοφορία 
των οχημάτων με μέγιστο μήκος ζώνης έργων 50 μ κάθε 
φορά.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης συνοδεύ-
ονται από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις 
θέσεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή του ενώ στα 
κάθετα οδικά τμήματα που συμβάλλουν στο δίκτυο ερ-
γασιών της υπό παρέμβαση οδού θα πραγματοποιείται 
τμηματικός αποκλεισμός.

Η διάρκεια ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
ορίζεται σε 3,5 μήνες. Η σήμανση θα εφαρμόζεται κατά 
τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του εργοταξίου 
και θα παύει να ισχύει με το τέλος των ημερήσιων εργα-
σιών, οπότε η οδός με την κατάλληλη διαμόρφωση θα 
αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.

Ο αρμόδιος φορέας έχει την υποχρέωση να ενημε-
ρώσει εγγράφως τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιο 
τμήμα Τροχαίας, αρμόδιες υπηρεσίες, ΟΑΣΘ κ.λπ.) για 
την έναρξη τους και εφαρμόζονται με την τοποθέτηση 
των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή 
των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική 
Τεχνική Έκθεση και αποτυπώνονται λεπτομερώς στα 
αντίστοιχα σχέδια που συνοδεύουν την Κανονιστική 
απόφαση του θέματος, πρωτότυπα των οποίων διατη-
ρούνται στα Αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ),και στην Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Νάουσας εφόσον δεν αντίκειται στους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Αρμόδιος φορέας για την έγκριση της σήμανσης των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσας, είναι ο κατά 
περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό πα-
ρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Η εργοταξιακή σήμανση και τα περιοριστικά μέτρα 
της παρούσας πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έρ-
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γων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905Β΄/20.05.2011) στο πεδίο 
εφαρμογής τους.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή πρό-
σβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες.

4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανά-
γκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά).

5. Εφόσον από την αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απα-
ραίτητο, οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πλη-
ροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης 
μέσω παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημά-
των. Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση 
των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε 
αποκλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κα-
τατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

6. Η προσωρινή απόδοση της οδού παρέμβασης στην 
κυκλοφορία μετά το τέλος της ημερήσιας λειτουργίας 
του εργοταξίου θα πρέπει να συνοδεύεται από την απα-
ραίτητη διαμόρφωση τόσο του οδοστρώματος όσο και 
της σήμανσης ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνη-
ση των οχημάτων και των πεζών στην περιοχή των ερ-
γασιών. Εάν η επίστρωση της τομής με ασφαλτικό δεν 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα τότε θα τοποθετηθούν 
πινακίδες Κ-20 και Κ-13 ή Κ-9 πριν τα σημεία εκσκαφής.

7. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων με ιδιαίτερη μέριμνα στις ανάγκες των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

8. Καθ’ όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσας θα πρέπει να αξιολογεί-
ται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη 
λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια 
των χρηστών.

9. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

10. Η Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας και ο ανάδοχος του έργου είναι 
αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/
13-7-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Αριθμ. 176/27-02-2020 (2)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσ-

σας και Φιλολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα 

Φιλολογίας και το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

τίτλο «Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική» 

(Τranslation: Greek, English, Russian). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 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, 43, 45 και 85, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

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

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (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 του και την 
παρ. 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου 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, μετο-
νομασία, 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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις παραγράφους 6 και 2 του άρθρου 171 του 
ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 10 Δεκεμβρίου 2019).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 20 Δεκεμβρίου 
2019).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών 
Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 17 Δεκεμβρίου 2019).
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14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων Τμημάτων.

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 4 Φεβρουαρίου 
2020).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 13-02-2020).

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

Την ίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μετά-
φραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική» (Τranslation: Greek, 
English, Russian)», από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το Τμήμα 
Φιλολογίας και το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογί-
ας και Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μετάφραση: Ελληνική, 
Αγγλική, Ρωσική», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα μεταφοράς λόγου μεταξύ ελληνι-
κής, αγγλικής και ρωσικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπό-
ψη τις ιδιαιτερότητες του γλωσσικού συστήματος των 
τριών γλωσσών και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών, 
όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από διάφορα είδη λόγου.

Το ΔΠΜΣ στοχεύει να αξιοποιήσει το προπτυχιακό 
υπόβαθρο που προσφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα 
για να διευρύνει τη διαγλωσσική οπτική των Τμημάτων 
και των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προς γλώσσες 
και πολιτισμούς τους οποίους δεν θεραπεύουν τα συνερ-
γαζόμενα Τμήματα στο προπτυχιακό τους πρόγραμμα, 
δημιουργώντας έτσι ελκυστικότερους εργαζόμενους 
στον Τομέα της μετάφρασης και αναπτύσσοντας τη 
διαπολιτισμική οπτική των Τμημάτων στον τομέα των 
διαπολιτισμικών σπουδών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική» 
(Translation: Greek, English, Russian).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχό-
ληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στη γλώσσα των τριών Τμη-
μάτων που αναλαμβάνουν την υλοποίησή του, δηλαδή 
στην ελληνική, την αγγλική και τη ρωσική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Μετάφραση: Ελλη-
νική, Αγγλική, Ρωσική» θα καλύπτεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,

γ) 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,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής 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 απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 85347 (3)
Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Διδακτορι-

κών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομί-

ας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γε-

ωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συν. 389/26.02.2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε΄, των άρ-

θρων 30-45 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου και του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 
18 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), σύμφωνα με την οποία η 
θητεία των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού μονομελών οργάνων διοίκησης λήγει την 
31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια 
του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους.

3. Την 4317/Ζ1/14.01.2016 διαπιστωτική πράξη της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί διορισμού της Μαρίας Νικολαΐδη, Κα-
θηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματι-
κής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, ως Πρύτανη του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με πλήρη θητεία, από την 
έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.

4. Την αριθμ. 84339/19.12.2019 πράξη Πρύτανη συ-
γκρότησης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικια-
κής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλο-
ντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών με 
θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος» (αριθμ. συν. 117/12.12.2019).

6. Την αριθμ. 76137/26.10.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αριθμ. συν. 
343/15.10.2018) με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας 
και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας 
και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πα-
νεπιστημίου (Φ.Ε.Κ. 5145/16.11.2018, τ. Β΄).

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

Εγκρίνονται
Οι κάτωθι τροποποιήσεις στην αριθμ. 76137/

26.10.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου (αριθμ. συν. 343/15.10.2018) με θέμα 

«Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχο-
λής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Φ.Ε.Κ. 
5145/16.11.2018, τ. Β΄):

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθί-
σταται ως εξής:

Μαζί με την αίτησή του, ο υποψήφιος οφείλει να υπο-
βάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή:

Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αι-

τήσεις των ενδιαφερομένων, τις κατηγοριοποιεί με βάση 
την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει 
τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος ανά κατηγορία αιτήσεων. Στην αντίστοιχη επι-
τροπή δύναται να συμμετάσχει και το μέλος Δ.Ε.Π. που 
προτείνεται ως επιβλέπων. Κάθε τριμελής επιτροπή εξε-
τάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα 
έγγραφα, αξιολογεί τα τυπικά προσόντα και καλεί τους 
υποψηφίους σε συνέντευξη. Κάθε τριμελής Επιτροπή 
συνεδριάζει δύο (2) φορές το χρόνο, ενώ σε περίπτωση 
προκήρυξης της θέσης δύναται να συνεδριάσει εκτά-
κτως μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέ-
λευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο 
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψή-
φιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο 
προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον δεν έχει προταθεί 
από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού 
λάβει υπόψη της το υπόμνημα της Επιτροπής καθώς και 
τη γνώμη του προτεινόμενου ως επιβλέποντος εγκρίνει 
ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφί-
ου. Στην εγκριτική απόφαση η Συνέλευση του Τμήματος 
αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη 
της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή Συμβου-
λευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να 
υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Επίσης, 
στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγ-
γραφής της διδακτορικής διατριβής. Εάν η διδακτορική 
διατριβή γράφεται σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, 
θα περιέχει εκτεταμένη ελληνική περίληψη ενδεικτικού 
μεγέθους 10 σελίδων.

Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή Διδα-

κτορικού Διπλώματος είναι τα τρία (3) πλήρη ημερολογι-
ακά έτη και η μέγιστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά 
(7) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Για σοβαρούς λόγους και μετά από αιτιολογημένη αί-

τηση του διδακτορικού φοιτητή η οποία συνοδεύεται 
από την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, η Συνέ-
λευση του Τμήματος μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια 
σπουδών του.

Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα 

μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
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του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή. 
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει έως και οκτώ (8) 
υποψήφιους διδάκτορες.

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
Λοιπά Θέματα
Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την επί-

λυση θεμάτων που δεν διευκρινίζονται στον παρόντα 
κανονισμό ή χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης, καθώς 
και για κάθε αναθεώρηση-τροποποίηση ή και επικαιρο-
ποίηση του ίδιου του κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ   

Ι

Αριθμ. 21215 (4)
 Τροποποίηση της 9994/28-9-2018 απόφασης της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής (ΦΕΚ 4719/ 22-10-2018), με θέμα: 

Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών «Νέες μέθοδοι στη Φυσικο-

θεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 

ΣΕΥΠ. 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 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 Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με 
τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ. Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. 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.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016, 
τ. Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ. Β΄): «Τρόπος Κα-

τάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργί-
ας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Το με αριθμό 110466/Ζ1/2-7-18 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη 
Φυσικοθεραπεία».

9. Τη με αριθμ. 7481/17-7-2018 (ΦΕΚ 3484/21-08-2018) 
απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

10. Τη με αριθμ. 9994/28-9-2018 (ΦΕΚ 4719/
22-10-2018) απόφαση Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ 
με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

11. Την απόφαση με αριθμ. 1/08-01-2019 (θέμα 1ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, που αφορά την τροποποίηση 
των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

12. 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» ΦΕΚ 378/τ. Β΄/12-2-2019.

13. Την απόφαση με αρ. 31/17-12-2019 (θέμα 4ο) της 
Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, όπου προτείνονται νέες τροπο-
ποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

14. Την εισήγηση με αριθμ. 1/6-2-2020 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Την πράξη 1η/20-2-2020 (θέμα 44ο Β) της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

16. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/
13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής».

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζει και εγκρίνει:

Την τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 9994/
28-9-2018 της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 4719/
22-10-2018), θέμα: Κανονισμός Σπουδών Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι 
στη Φυσικοθεραπεία», του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την από-
φαση με αρ. 31/17-12-2019 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ως προς τα άρθρα 1, 2 
και 14, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Νέες μέθοδοι 
στη Φυσικοθεραπεία» και αγγλικό τίτλο “New methods 
in Physiotherapy”, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, 
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυ-
σικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση 
και ολιστική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, 
συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλα-
βών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό, στο 
μυοσκελετικό σύστημα και στο νευρικό σύστημα. Οι θε-
ματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού 
προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, 
θεραπευτική άσκηση, ολιστική αντιμετώπιση και λει-
τουργική αποκατάσταση.

Σκοπός του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της 
γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της 
φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου 
φυσικοθεραπευτών.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:

• Να έχουν αποκτήσει υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
και εξειδικευμένες δεξιότητες δηλ. γνώσεις, δυνατότητες 
και κοινωνικές/μεθοδολογικές ικανότητες σε συνθήκες 
εργασίας ή μελέτης.

• Να γνωρίζουν τις θέσεις, στάσεις και πεποιθήσεις του 
σύγχρονου φυσικοθεραπευτή προκειμένου να υπηρετή-
σουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και να δραστηριοποιηθούν 
σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς 
φορείς.

• Να κατανοούν και να διαχειρίζονται τις ανάγκες των 
ασθενών με Αναπνευστικά, Μυοσκελετικά και Νευρο-
λογικά προβλήματα με συνέπεια την ποιοτική φροντίδα 
υγείας.

• Να κάνουν κλινικό συλλογισμό και ερευνητικό σχε-
διασμό στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπνευστικής, 
Μυοσκελετικής και Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας.

Άρθρο 14
Πρόγραμμα Μαθημάτων

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 
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 αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΠ1 Μεθοδολογία της Έρευνας 7
ΜΠ2 Βιοστατιστική 7
ΜΠ3 Κλινική Θεραπευτική Άσκηση 8
ΜΠ4 Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία 8

 ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΚΩΔ - ΜΑΘΗΜΑ
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΠ5 Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία 8
ΜΠ6 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία 8
ΜΠ7 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία 8
ΜΠ8 Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας 6

 ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 
Master Thesis 30

Κατά τα λοιπά, η απόφαση με αριθμ. 9994/28-9-2018 
της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 4719/22-10-2018), θέμα: 
Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Εαρινό Εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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