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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  πράξης: 99 (1)
Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», του Τμήμα−
τος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογι−
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α´ 

195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228), του 
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´ 159) και του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α´ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).

2. Την υπ’ αριθμ. 1/04−02−2013 πράξη του Συμβουλί−
ου του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ−Θ 
(ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06−02−2013)

3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15−3−2013 υπουργική από−
φαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9−Γ42) διαπιστωτική διορισμού του 
Προέδρου του ΑΤΕΙ−Θ. 

4. Το άρθρο 34, του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/07−10−2014) 
«Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.)». 

5. To άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08−12−2014) 
«Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/ τ.Α΄/22−04−2005).

7. Την παραγρ.2, του άρθρου 34, του Ν.  4115/2013 
(ΦΕΚ  24/τ.Α΄/30−01−2013) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα−
τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με−
ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ123/τ.Α΄/03−06−2013) «Συγχώνευση 
Σχολών−Μετονομασία Τμημάτων−Συγχώνευση Τμημά−
των−Κατάργηση Τμημάτων−συγκρότηση Σχολών του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ−Θ».

10. Την με αριθμ. 1/29−01−2015 απόφαση της Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

11. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΦ2.1/1640/28−04−2015 έγγραφο 
του ΑΤΕΙ−Θ προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε 
αυτό έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος 
και το αριθμ 624/28−04−2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κα−
τάθεσης της έκθεσης.

12. Την από το 2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της ΣΕΥΠ.

13. Το με αριθμ. 6/16−07−2015 απόσπασμα πρακτικού 
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση−
ςαυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κούπροϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδιατρική 
Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Αλε−
ξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσα−
λονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ) με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία − Pediatric 
Physiotherapy» και χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει−
δίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία». Η 
στελέχωση των Παιδιατρικών κλινικών, Κέντρων Απο−
κατάστασης, Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας από εξειδι−
κευμένους Παιδιατρικούς Φυσικοθεραπευτές καλλιεργεί 
τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτού του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμ−
ματος, που οργανώνει το Τμήμα φυσικοθεραπείας του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, είναι μέσα από την 
εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά 
αντικείμενα της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, η εξει−
δίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων 
Τμημάτων, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταπο−
κριθούν στον επαγγελματικό χώρο τόσο στον ιδιωτικό, 
στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό, καθώς επίσης 
και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας 
και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Οι Φυσικοθεραπευτές που θα το παρακολουθήσουν θα 
αναπτύξουν προηγμένες δεξιότητες εκτίμησης και επίλυ−
σης προβλημάτων για την εξέταση, αξιολόγηση, θεραπεία 
και αποκατάσταση των παιδιατρικών ασθενών. Πιθανοί 
Τομείς αναζήτησης εργασίας με αυξημένα προσόντα, είναι 
η επιχείρηση Φυσικοθεραπείας, Κλινικές, Κέντρα Αποκατά−
στασης, Θεραπευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία και η Εκπαί−

δευση. Σαφώς τα αυξημένα προσόντα τους, δημιουργούν 
πλεονέκτημα εύρεσης εργασίας και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ του Τμήματος φυσικοθεραπείας του Αλε−
ξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδιατρική Φυσικο−
θεραπεία − Pediatric Physiotherapy». Δίνεται η δυνατότητα 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, μετά την απόκτηση του 
Μ.Δ.Ε., να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση 
Διδακτορικού Διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν 
το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι 
Τμημάτων Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση 12 μαθημάτων 
τα οποία αποδίδουν 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονά−
δες (ECTS)). Συνολικά το πρόγραμμα αποδίδει 90 πιστω−
τικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα έχει 5 πιστωτικές 
μονάδες. Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής.

Διδασκόμενα Μαθήματα
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

     
 ΜΦ1 Εισαγωγή στην παιδιατρική αποκατάσταση  5
 ΜΦ2 Στοιχεία σωματικής ανάπτυξης και διατροφής του παιδιού  5
 ΜΦ3 Μεθοδολογία έρευνας − Βιοστατιστική−Πληροφορική της Υγείας  5
 ΜΦ4 Υποστήριξη σε παιδιά με χρόνια νοσήματα  5
 ΜΦ5 Ειδικά θέματα I

Ρευματοπάθειες σε παιδιά, Τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης σε παιδιά 
 5

 ΜΦ6 Ιπποθεραπεία− Μουσικοθεραπεία  5

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

     
 ΜΦ7 Φυσικοθεραπεία σε νευρολογικές διαταραχές  5
 ΜΦ8 Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος  5

 ΜΦ9 Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του καρδιοαναπνευστικού 
συστήματος  5

 ΜΦ10 Μονάδα εντατικής θεραπείας  5
 ΜΦ11 Υδροκινησιοθεραπεία−Μέθοδος Hallwic  5

 ΜΦ12
Ειδικά θέματα II
Παιδική Ακράτεια, Εγκαύματα, Τυφλά παιδιά, παιδιά με καρκίνο, με αιμο−
ροφιλία, Υγιεινή και ασφάλεια των φυσικοθεραπευτών

 5
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων που διδάσκονται από το πρόγραμμα στο 10 και 20 εξάμηνο, οι 

φοιτητές αναμένεται να αναλάβουν ένα θέμα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής σχετικά με τους 
εξειδικευμένους τομείς στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία.

Η αξιολόγηση των φοιτητών ως προς την επιτυχή έκβαση θα στηριχθεί σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, 
σε παρουσιάσεις εργασιών, καθώς επίσης και στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής.

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΦΔΕ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90
Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, (41 

πιστωτικές μονάδες)
θα παρακολουθήσει τα μαθήματα, «Στοιχεία σωματικής ανάπτυξης και διατροφής του παιδιού, Μεθοδολογία 

έρευνας − Βιοστατιστική −Πληροφορική της Υγείας, Ιπποθεραπεία − Μουσικοθεραπεία, Υποστήριξη σε παιδιά με 
χρόνια νοσήματα» και θα εκπονήσει τη Διπλωματικήτου εργασία, προκειμένου να συμπληρώσει τις 90 πιστωτι−
κές μονάδες που απαιτούνται για τη λήψη του μεταπτυχιακού.Τα μαθήματα προσφέρονται στην Ελληνική, αλλά 
δύναται κατά περίπτωση να προσφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30), συν τους κατέχοντες ποιστοποιητικό εξειδίκευσης, του Ι.Δ.Β.Ε., 
του Α.Τ.Ε.Ι.Θ του τμήματος φυσικοθεραπείας, με τίτλο «Εξειδίκευση στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία», 41 πιστω−
τικές μονάδες. Επίσης, ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ, που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών 
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, 
σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16−7−2008) άρθρο 4, παρ. 3.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη Ε.Π του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, που έχουν τα 
απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το νόμο 3685 άρθρο 5. Στο πρόγραμμα, μπορούν να διδάξουν και μέλη ΔΕΠ/
ΕΠ άλλων Τμημάτων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ ή Πανεπιστημίων, ή επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε 
σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρος, της ημεδαπής και αλλοδαπής, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του 
Ν. 3685/2008 καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

.Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους 
με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες, εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό 
υψηλής τεχνολογίας. Εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. καλύπτονται με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, δι−
αμόρφωση χώρων και εμπλουτισμό βιβλιοθηκών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και 
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, 
oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε και ανα−
λύεται ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσοστό
ΔΑΠΑΝΗΣ Ευρώ

1 Κόστος Εκπαίδευσης 53.950 46,11%

2 Διοικητική Υποστήριξη 12.000 10,27%

3 Λειτουργικά Έξοδα 5.000 4,27%
4 Υποτροφίες 2.100 1,79%
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5 Δαπάνες προβολής και διαφήμισης 3.000 2,56%

6 Ε.Λ.Κ.Ε. του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 11.700 10%

7 Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 29.250 25%

ΣΥΝΟΛΟ 117.000 100%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 65873/28.8.2015 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49743/12−06−2014 (ΦΕΚ 1683/

Β/24−06−2014) απόφασης Διοικητή του ΟΑΕΔ περί 
ορισμού ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σε 
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
Α΄/17−9−2013).

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.  2009/1992 άρθρο 5 παρ.  6 

(ΦΕΚ 18/Α΄/14−02−1992) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» κατ’ 
εξουσιοδότηση των οποίων ιδρύθηκαν τα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄/21 −09−2010) 
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης», όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει με το Ν. 3966/2011, άρθρο 54 (ΦΕΚ 118 Α΄/ 
24−05−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματι−
κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι−
τικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι−
στών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−09−2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις».

4. Τις υπ’ αριθμ: 40208/30−09−92 (ΦΕΚ 617/Β/12−10−1992), 
40247/21−1−1993 (ΦΕΚ 28/Β/24−1−1992), 40165/Β/24−8−1993 
(ΦΕΚ 656/Β/1−9−1993), 40272, 40273, 40274, 40275, 40276, 
40277, 40279/12−10−1994 (ΦΕΚ 785/Β/19−10−1994), 40178/Β/11−
9−1995 (ΦΕΚ 804/Β/14−9−1995) και 17142/Δ5.54/21−5−2009 
(ΦΕΚ 1116/Β/10−6−2009) αποφάσεις ίδρυσης των ΙΕΚ του 
ΟΑΕΔ.

5. Τις υπ’  αριθμ.  Β124341/26−6−2008 (ΦΕΚ  1298/Β/
3−7−2008) και Β125625/8−7−2008 (ΦΕΚ 1352/Β/10−7−2008) 
αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκε η επαναλειτουργία 
των ΙΕΚ του Οργανισμού το 2008.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011, άρθρο 64 (ΦΕΚ 170/Α΄/ 
05−08−2011), «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών 
Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

7. Την απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού υπ’ αριθμ. 
1713/25/27−05−2014 «Ορισμός ειδικοτήτων στα Ινστιτού−
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ που 
λειτουργούν σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−09−2013»

8. Την απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού υπ’ αριθμ. 
1851/43/28−07−2015 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1713/25/ 
27−05−2014 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού σχετικά 
με τον Ορισμό ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σε 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
Α΄/17−09−2013)».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/05) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49743/12−06−2014 
(ΦΕΚ1683/24−06−2014) Απόφασης Διοικητή του ΟΑΕΔ 
περί ορισμού ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σε 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
Α΄/17−9−2013)», συμπεριλαμβάνοντας νέες ειδικότητες και 
ορίζοντας ειδικότητες ανά ΙΕΚ ως εξής:
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   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Διοικήτρια

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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