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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον
μήνα Δεκέμβριο 2016 υπαλλήλων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

2

Τροποποίηση της με αριθμό 194725/Ζ1/2-122014 (ΦΕΚ 3333/τ. Β΄/11-12-2014) υπουργικής
απόφασης σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής».

3

Έγκριση της καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας υπάλληλων του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ), για το έτος
2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7714
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον
μήνα Δεκέμβριο 2016 υπαλλήλων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
σύμφωνα με τις οποίες αρμόδιο για το διορισμό όργανο
του προσωπικού των Ο.Τ.Α. είναι ο Δήμαρχος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
σύμφωνα με τις οποίες η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, με τους όρους και τους περιορισμούς που
ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β του
Ν. 4354/2016 (Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.

Αρ. Φύλλου 4321

του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις.) [ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015] που ορίζουν
την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 4354/2015(176/Α΄).
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ορεινός με μεγάλο οδικό δίκτυο, για τον λόγο αυτό έχουμε συνέχεια
καταπτώσεις βράχων και τον χειμώνα χιονοπτώσεις
που απαιτούν συνεχείς καθαρισμούς όλες τις ημέρες
της εβδομάδας. Επίσης δεν έχουμε επαρκές προσωπικό καθαριότητας και το υπάρχον προσωπικό πρέπει να
πάρει τις νόμιμες ετήσιες άδειες του.
8. Την βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας με αρ.
πρωτ. 6787/2016, με την οποία η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση για ένα μήνα θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 680,00 ευρώ και αναλύεται ως
ακολούθως:
Στον ΚΑ 20-6012 ποσό 300,00 €
Στον ΚΑ 20-6051 ποσό 50,00 €
Στον ΚΑ 30-6012 ποσό 80,00 €
Στον ΚΑ 30-6051 ποσό 20,00 €
Στον ΚΑ 30-6022 ποσό 180,00 €
Στον ΚΑ 30-6052 ποσό 50,00 €
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου του έτους 2016,που ψηφίστηκε με την 224/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τους ανωτέρω λόγους, σε συνάρτηση με το γεγονός
ότι δεν διαθέτουμε επαρκές προσωπικό για όλες ανεξαρτήτως τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω αυξημένες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες και εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός του ωραρίου και με το υπάρχον προσωπικό,
είναι απαραίτητο οι υπάλληλοι του Δήμου να εργάζονται
πέραν του κανονικού τους ωραρίου, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για επτά
(7) υπαλλήλους του Δήμου, κατά το χρονικό διάστημα
έως 31/12/2016, για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι(120) ανά υπάλληλο κατά περίπτωση το εξάμηνο, με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση.
Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων, θα γίνεται με σχετική
απόφαση του Δημάρχου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βουργαρέλι, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 8494
(2)
Τροποποίηση της με αριθμό 194725/Ζ1/2-12-2014
(ΦΕΚ 3333/τ. Β΄/11-12-2014) υπουργικής απόφασης
σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με
τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156Α΄) και του άρθρου 37,
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ' του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/τ. Α΄/7-10-2014).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189Α΄) και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134Α΄) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».
7. Τη με αριθμ. 194725/Ζ1/2-12-2014 (ΦΕΚ 3333/
τ. Β΄/11-12-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με την
έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Επιστήμες της
Αγωγής».
8. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.
(συνεδριάσεις με αριθμό 5/21-1-2016, 6/11-2-2016,
7/25-2-2016 και 8/31-3-2016).
9. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ)
του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμ. 187/9-11-2016).
10. Το αριθμ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.
11. Τη με αριθ. 5458/8-11-2016 θετική εισήγηση της
ΜΟΔΙΠ σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της
Αγωγής» του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμ. 194725/Ζ1/2-12-2014
(ΦΕΚ 3333/τ. Β΄/11-12-2014) υπουργική απόφαση που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Επιστήμες της
Αγωγής» ως εξής:
Άρθρο 2
Αντικείμενο και σκοπός
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να
ειδικευτούν σε πέντε (5)κατευθύνσεις:
1. Εκπαιδευτική Πολιτική,
2. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για
το παιδί,
3. Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις,
4. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση
5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία
και Μάθηση.
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Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που θα
τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα
επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με
το σχολείο, καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και
κοινωνικοποίησης.
Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή, το
Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά
καθήκοντα στην εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής
κατευθύνσεις:
α. Εκπαιδευτική Πολιτική.
β. Πολιτισμικές Σπουδές και περιβάλλοντα Αγωγής για
το παιδί.
γ. Αισθητική Αγωγή: θεωρία και δράσεις
δ. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση.
ε. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία
και Μάθηση.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 120 ECTS, οι οποίες
κατανέμονται ισομερώς στα 4 εξάμηνα σπουδών, ήτοι
30 ECTS κατά εξάμηνο σπουδών.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις, οι κάθε είδους εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες και η εκπόνηση της επιστημονικής διπλωματικής εργασίας για την απονομή
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται
ως εξής:
1. Εκπαιδευτική Πολιτική
Α΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
1. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας - Στατιστική
(10 ECTS)
2. Θεωρία αναλυτικών προγραμμάτων (10 ECTS)
3. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής (10 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
4. Προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (10
ECTS)
5. Οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης (10 ECTS)
6. Αξιολόγηση στην εκπαίδευση (10 ECTS) ή Ζητήματα
οργάνωσης της διδακτικής πράξης (10 ECTS)
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Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
7. Δια βίου μάθηση - Πολιτικές και προγράμματα (10
ECTS)
8. Φύλο και εκπαιδευτική πολιτική (10 ECTS) ή Παιδαγωγικά ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης (10 ECTS)
9. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (10 ECTS)
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
10. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, (30 ECTS)
Γενικό Σύνολο ECTS: 120 ECTS
2. Πολιτισμικές Σπουδές και Περιβάλλοντα Αγωγής
για το Παιδί
Α΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
1. Ιστορία/κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, (10
ECTS)
2. Το παιδί και το παιχνίδι, άλλοτε και τώρα, (10 ECTS)
3. Η ανθρωποκεντρική ποιότητα του κτισμένου χώρου,
(10 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
4. Κοινωνιολογική/λογοτεχνική προσέγγιση: το παιδί
στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, (10 ECTS)
5. Εκδόσεις για παιδιά και ιδεολογική/πολιτισμική πολιτική, (10 ECTS)
6. Εικόνα του βιβλίου/εικόνα της οθόνης για παιδιά,
(10 ECTS)
Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
7. Θέατρο για παιδιά: ιστορικές και ιδεολογικές συνιστώσες, (10 ECTS)
8. Εκπαιδευτικές/ερμηνευτικές προσεγγίσεις του υλικού πολιτισμού, (10 ECTS)
9. Σεμιναριακό μάθημα: συναντήσεις με δημιουργούς/
καλλιτέχνες, (10 ECTS)
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
10. Διπλωματική εργασία (30 ECTS) Γενικό Σύνολο
ECTS: 120 ECTS
3. Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις
Α΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
1. Η εξέλιξη του πολιτισμού: θεωρίες και μορφές (10
ECTS)
2. Παιδαγωγική χορού και κίνησης (10 ECTS)
3. Η εικόνα ως λόγος και το παιδί ως δέκτης της (10
ECTS)
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
4. Μεθοδολογία έρευνας (10 ECTS)
5. Δημιουργική μουσικοπαιδαγωγική (10 ECTS)
6. Θεατροπαιδαγωγική έρευνα, παιχνίδι και δράσεις
(10 ECTS)
Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
7. Τέχνη και παιδί (10 ECTS)
8. Πολιτισμός και σύγχρονη τεχνολογία (10 ECTS)
9. Δρώμενα αισθητικής αγωγής (10 ECTS)
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
10. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, (30 ECTS)
Γενικό Σύνολο ECTS: 120 ECTS
4. Δημιουργική γραφή για τη λογοτεχνία και την εκπαίδευση
Α΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
1. Νεοελληνική λογοτεχνία (ιστορία-θεωρία) (10 ECTS)
2. Δημιουργική γραφή και διδασκαλία λογοτεχνίας (5
ECTS)
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3. Ποίηση και στιχουργική, (εργαστηριακό) (15 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
4. Πεζός λόγος: αφηγήσεις βραχείας φόρμας (εργαστηριακό) (15 ECTS)
5. Παιδικές αφηγήσεις βραχείας φόρμας και Πρακτική
Άσκηση (10 ECTS)
6. Θεωρία λογοτεχνίας (5 ECTS)
Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
7. Πεζός λόγος: Αφηγήσεις ευρείας φόρμας (εργαστηριακό) (15 ECTS)
8. Εικονογραφημένο βιβλίο (5 ECTS)
9. Λογοτεχνία, βιβλιολογία και Νέες Τεχνολογίες (10
ECTS)
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
10. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS) Γενικό Σύνολο ECTS: 120 ECTS
5. Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ): Διδασκαλία
και Μάθηση
Α΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
1. Μεθοδολογία έρευνας (10 ECTS)
2. Σεμινάρια - Κριτική επισκόπηση και διεπιστημονική
προσέγγιση (10 ECTS)
3. Εφαρμοσμένη παιδαγωγική στην διαδικασία μάθησης επιστημονικών εννοιών (10 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
4. Διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών (10
ECTS)
5. Ειδικά θέματα διδασκαλίας και μάθησης εννοιών
από τις φυσικές επιστήμες (10 ECTS)
6. ΤΠΕ και μέσα επικοινωνίας (10 ECTS)
Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
7. Πρακτική Άσκηση (30 ECTS)
Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών (30 ECTS)
8. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS)
Γενικό Σύνολο ECTS: 120 ECTS
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 120 ECTS, οι οποίες
κατανέμονται ισομερώς στα 4 εξάμηνα σπουδών, ήτοι
30 ECTS κατά εξάμηνο σπουδών.

A/A
1

2

3
4
5
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές - Αποζημιώσεις
προσωπικού
Προμήθεια αναλωσίμων,
εκπαιδευτικών εντύπων και
ήλεκτρονικού υλικού, εκδόσεις,
προβολή
Προμήθεια και συντήρηση
εξοπλισμού και λογισμικού
Συμμετοχή σε συνέδρια Έξοδα μετακινήσεων
Υποτροφίες
Σύνολο

Ποσό σε €
60.000,00 €

16.000,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
104.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, έσοδα
από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Η τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση θα ισχύσει για τους εισαχθέντες/είσες μεταπτυχιακούς/κες
φοιτητές/τριες του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Το μάθημα «Τέχνη και Παιδί» της Κατεύθυνσης «Αισθητική Αγωγή: Θεωρία και Δράσεις» (10 ECTS) αντικαθίσταται από το μάθημα «Μεθοδολογία έρευνας»
(10 ECTS) αποκλειστικά για τους εισαχθέντες/είσες
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες του ακαδημαϊκού
έτους 2015-2016.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κατ’
έτος.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποφασίζει τη συχνότητα προκήρυξης εισαγωγικών εξετάσεων κάθε κατεύθυνσης. Δεν είναι δυνατή η παρέλευση
διαστήματος μεγαλύτερου των δύο συναπτών ακαδημαϊκών ετών χωρίς να πραγματοποιηθεί προκήρυξη.

Ο Πρύτανης

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
ανά κύκλο σπουδών (4 εξάμηνα) και με αριθμό εισακτέων εκατό (100), αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
και ανέρχεται στο ποσό των 104.000,00€ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

(Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 1015/319/23-11-2016)

(3)

Έγκριση της καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής εργασίας υπάλληλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ), για
το έτος 2017.

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/
02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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2) Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/
17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
3) Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ. ΥΟΔΔ/14-12-2015) «Διορισμός
Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 4354/2015
(176/Α΄ - Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016
του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους) «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5) Την με αριθμ. 1015/319/23-11-2016 απόφαση του
Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2017.
6) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ1Α/410/2-12-2016 έγγραφο
του τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ το οποίο αναφέρει ότι
κατά την σύνταξη του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ,
θα προβλεφθεί πίστωση για υπερωριακή απασχόληση
ύψους 1.556.337,60 €.
7) Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες μας στο αυξημένο έργο που θα
προκύψει στον έκτο χρόνο λειτουργίας του Οργανισμού
που αφορά σε 9.500.000 ασφαλισμένους και στην αντιμετώπιση του συνόλου των οργανικών και άλλων προβλημάτων που θα προκύψουν:
• Από την ομογενοποίηση της λειτουργίας των εντασσόμενων φορέων (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ,
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΑ).
• Από την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών
για το σύνολο των ασφαλισμένων.
• Από τον έλεγχο και την εκκαθάριση των λογαριασμών Υγειονομικής Περίθαλψης (Παροχών Υγείας και
ασφαλισμένων).
• Από τον έλεγχο και εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων
που έχουν περιέλθει στον ΕΟΠΥΥ από τους εντασσόμενους φορείς.
• Από την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ του συνόλου των υπηρεσιών των εντασσόμενων φορέων πανελλαδικά.
• Από την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων του
προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων μας.
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• Από την συμπλήρωση των νέων πεδίων που προστέθηκαν στην εφαρμογή της απογραφής προσωπικού του
Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με
συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίησή του.
• Από την εφαρμογή του Ν. 4354/2015 (ΜισθολόγιοΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2016) και του Ν. 4369/2016 (Βαθμολόγιο-ΦΕΚ 33/τ. Α΄/27-2-2016).
• Από την ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των φακέλων
του αρχείου της υπηρεσίας μας. Σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, ο ΕΟΠΥΥ καλείται να διεκπεραιώσει
ένα γιγαντιαίο έργο, που το προσωπικό μας θα κληθεί
να αντιμετωπίσει εκτός ωραρίου εργασίας προκειμένου
να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η έρρυθμη λειτουργία
του Οργανισμού μας.
8) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 1.556.337,60 €
ως μέγιστο και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έτους 2017 (ΚΑΕ 0261), αποφασίζει:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για το έτος 2017 και
συγκεκριμένα: για 1296 υπαλλήλους πανελλαδικά με
πρόβλεψη 50 επιπλέον ατόμων που θα μεταφερθούν
στον ΕΟΠΥΥ κατόπιν αιτήσεως τους, για 323.040 ώρες,
για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00.
Οι ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά
το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν είκοσι
(120) κατά το δεύτερο.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των οικείων τμημάτων και Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι
θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα την εκτέλεση της υπερωριακής εργασίας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση
για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με
απόφαση του Αντιπροέδρου του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02043213012160008*

