
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ   Αρ. Φύλλου 591
7 Μαρτίου 2016

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 62055/Β΄/23−4−2014 
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Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπι−
στικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  απόφ. 656 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 62055/Β΄/23−4−2014 (Φ.Ε.Κ. 

1137/τ.Β΄/05.05.2014) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στην Ίδρυση − Λειτουργία του Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχε−
διασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διδακτική Θετικών 
Επιστήμων και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονι−
κή Προσέγγιση».

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 Αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α΄) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−ΖΚΒ), 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΟ9−ΑΤ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.
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Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177, τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 
Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως 14 και 15 (ΦΕΚ 
189, τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη−
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ−
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Την υπ’ αριθμ. 62055/Β΄/23−4−2014 (Φ.Ε.Κ. 1137/
τ.Β΄/05.05.2014) υπουργική απόφαση που αφορά στην 
Ίδρυση − Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευ−
ση: Διεπιστημονική Προσέγγιση».

Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών της Προσχο−
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (συνεδρία 3/5.11.2016).

Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν−
θεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 11/16.12.2015).

Το υπ’ αριθμ.  3186/6.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγη−
ση του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 62055/Β΄/23−4−2014 
(Φ.Ε.Κ. 1137/τ.Β΄/05.05.2014) υπουργικής απόφασης λόγω 
τροποποίησης των άρθρων 4, 5, 6, 9, 10 και 12 αυτής, 
που αφορά στην Ίδρυση −Λειτουργία του Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχε−
διασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διδακτική Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προ−
σέγγιση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2016 − 2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙ−
ΣΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η διάχυση 
γνώσης στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστη−
μών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Επιστημών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευ−
ση, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μηχανικής μέσα από 
τη θεώρηση Διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Σκοπός 
του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμέ−
νων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στο σχεδιασμό 
Διδακτικών Καταστάσεων για τη διδασκαλία των Θετι−
κών Επιστημών με Διεπιστημονική προσέγγιση, με χρήση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνί−
ας και κατάλληλου Εκπαιδευτικού Υλικού κάθε είδους, 
καθώς και το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
περιβαλλόντων και εφαρμογών των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσαρμόσιμων σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθ−
μια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και σε κάθε μορφής 
περιγράψιμες συνθήκες εκπαίδευσης (τυπική, άτυπη, 
ανοικτή, δια βίου) με στόχο τη διεπιστημονική συγκρό−
τηση της επιστημονικής γνώσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός ΤίτΛος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνο−
λογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω−
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται 
δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:
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Κωδικός Τίτλος Π.Μ. 
(ECTS)

Χ1 Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διεπιστημονική προσέγγιση 7,5

X2 Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Οργάνωσης εκπαιδευτικών δομών 7,5

X3 Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Μάθησης των Θετικών Επιστημών 7,5

X4 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας στη διδακτική πρακτική 7,5

Σύνολο 30

Κωδικός Τίτλος Π.Μ. 
(ECTS)

Ε1 Εκπαιδευτικές  Πολιτικές  Μοντέλων  Ένταξης  των  Τεχνολογιών  της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά συστήματα 7,5

Ε2 Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διδακτική των Θετικών 
Επιστημών 7,5

Ε3 Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 7,5

Ε4 Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών 
Επιστημών 7,5

Σύνολο 30

Κωδικός Τίτλος Π.Μ. 
(ECTS)

Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30

Σύνολο 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν Καθηγητές/τριες και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος Επιστημών της Προ−
σχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 
του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Oι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδ. έτος 2022 − 2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000€) και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός σε ευρώ 

Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 29.000 €

Μετακινήσεις 5.850 €

Προμήθεια Εκπαιδευτικού υλικού 5.200 €

Υποτροφίες 3.900 €

Προβολή − Δημοσιότητα 3.300 €

Συμμετοχή σε συνέδρια εκδόσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 4.550 €

Αναλώσιμα 1.400 €

Εξοπλισμός και συντήρηση 5.950 €

Γενικές Δαπάνες 5.850 €

ΣΥΝΟΛΟ 65.000 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς 
και άλλες πηγές (δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων, κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2015−2016 θα περα−
τώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 9 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Πρύτανης 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

F

    Αριθμ. απόφ. 657 (2)
 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 53484/Β΄/6−8−2003 υπουρ−

γικής απόφασης (ΦΕΚ 1191/τ.Β΄/26.8.2003), όπως αυτή 
είχε αντικατασταθεί τελευταία με την υπ’ αριθμ. 80543/
Β΄/22−5−2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1439/4.6.2014, 
τ. Β΄) και αφορά στη Λειτουργία Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τε−
χνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Πο−
λιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 Αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α΄) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ−ΖΚΒ), 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΟ9−ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του 
άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.

Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 

μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177, τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 
Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−08−2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη−
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ−
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9956/Ζ1/21−1−2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με θέμα «Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».
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Το υπ’ αριθμ.  634/14.2.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Την υπ’ αριθμ. 53484/Β΄/6−8−2003 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1191/τ.Β΄/26.8.2003), που αφορά στην Ίδρυση − Λει−
τουργία του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική 
και Επικοινωνία» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογί−
ας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτή είχε αντικατα−
σταθεί τελευταία με την υπ’ αρίθμ. 80543/Β΄/22−5−2014 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1439/4.6.2014, τ. Β΄).

Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 4/2.12.2015 συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία αποφασίστη−
κε η τροποποίηση των άρθρων 1,6,11,12 της υπ’ αριθμ. 
53484/Β΄/6−8−2003 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1191/
τ.Β΄/26.8.2003), που αφορά στην Ίδρυση και Λειτουργία 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», όπως αυτή 
είχε αντικατασταθεί τελευταία με την υπ’ αρίθμ. 80543/
Β΄/22−5−2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1439/4.6.2014, τ. Β΄).

Την απόφαση της υπ’ αρίθμ. 11/16.12.2015 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 53484/Β΄/6−8−2003 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1191/τ.Β΄/26.8.2003), όπως 
αυτή είχε αντικατασταθεί τελευταία με την υπ’ αριθμ. 
Β΄/80543 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1439/4.6.2014, τ. Β΄) 
και αφορά στην Ίδρυση − Λειτουργία Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Πολι−
τισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

«Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 αναμορφωμένο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική 
Πληροφορική και Επικοινωνία» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄)».

Άρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πο−
λιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» έχει ως αντι−
κείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πολιτισμική 
Πληροφορική και τις εφαρμογές της. Σκοπός του ΠΜΣ 
είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής 
ειδίκευσης στις εφαρμογές της Πληροφορικής στον 
χώρο του Πολιτισμού και της Μουσειολογίας.

Το ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
την απαραίτητη επιστημονική παιδεία και ερευνητική 
εμπειρία προκειμένου να καταστούν επιστήμονες ικανοί 
να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που η 
εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην πρόοδο της Πλη−

ροφορικής Επιστήμης και στην ανάπτυξη των εθνικών 
πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
• Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της 

έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική.
• Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στο 

χώρο της Πληροφορικής.
• Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαί−

δευσης στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρ−
φωσης των πολιτικών του πολιτισμού.

• Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις 
ανάγκες καταγραφής και προβολής της Πολιτισμικής 
Κληρονομιάς.

• Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τε−
χνολογική πολιτική της χώρας, όπως διαμορφώνεται 
στο σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

• Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις δι−
εθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές 
κατευθύνσεις και ειδικότητες.

• Η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από άλλες 
χώρες.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» 
με τις εξής Κατευθύνσεις:

Ι. Μουσειολογία
ΙΙ. Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων τεχνολογικής και 
θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και 
πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντι−
κειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται 
σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται:
• η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) 

Υποχρεωτικά ή Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή Μαθήματα,
• η εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχής εξέταση της 

Μεταπτυχιακής Διατριβής
Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών 

εστιάζονται σε:
Α) Κατεύθυνση «Μουσειολογία»:
− στο Α΄ εξάμηνο φοίτησης, στην επιτυχή παρακολού−

θηση πέντε (5) Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Υ), εκ των 
οποίων τα τέσσερα (4) εξειδικεύονται στην Κατεύθυνση 
«Μουσειολογία» και το ένα (1) είναι κοινό και για τις 
δύο Κατευθύνσεις, ενώ αποτελεί Μάθημα Ελεύθερης 
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Επιλογής (ΕΕ), το Σεμινάριο με τίτλο «Πολιτιστικός Σχε−
διασμός».

− στο Β΄ εξάμηνο φοίτησης στην επιτυχή παρακολού−
θηση πέντε (5) Υποχρεωτικών Μαθημάτων (Υ), εκ των 
οποίων το ένα είναι κοινό και στις δύο Κατευθύνσεις.

− στο Γ΄ εξάμηνο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διατριβής.

Β) Κατεύθυνση «Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών 
Προϊόντων»:

Στο Α΄ εξάμηνο φοίτησης στην επιτυχή παρακολού−
θηση τριών (3) Υποχρεωτικών Μαθημάτων, καθώς και 
δύο (2) Μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλογής (ΥΕ) που 
εξειδικεύονται στην Κατεύθυνση «Σχεδιασμός Ψηφιακών 
Πολιτιστικών Προϊόντων», ενώ αποτελεί Μάθημα Ελεύθε−

ρης Επιλογής (ΕΕ), το Σεμινάριο με τίτλο «Πολιτιστικός 
Σχεδιασμός».

Στο Β΄ εξάμηνο φοίτησης στην επιτυχή παρακολού−
θηση τριών (3) Υποχρεωτικών Μαθημάτων, καθώς και 
δύο (2) Μαθημάτων Υποχρεωτικών Επιλογής (ΥΕ) που 
εξειδικεύονται στην Κατεύθυνση «Σχεδιασμός Ψηφιακών 
Πολιτιστικών Προϊόντων».

 − στο Γ΄ εξάμηνο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διατριβής.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του 
ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» έχει 
ως ακολούθως:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ  (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
 

 Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος 

Υποχρεωτικό (Υ) 
ή Υποχρεωτικό 
Επιλογής (ΥΕ) 

ECTS 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ» 

1 ΜΟΥ100 Εισαγωγή στη Μουσειολογία / 
Introduction to Museum Studies  

Υ 3 

2 ΜΟΥ101 Ψηφιακή Επιμέλεια / Digital Curatorship  Υ 7 
3 ΔΙΥ100 Διάχυτη Υπολογιστική / Pervasive 

Computing  
Υ 6 

4 ΜΟΥ102 Διαχείριση Πληροφορίας / Information 
Management  

Υ 7 

5 ΕΚΤ200 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Εφαρμογών / 
Design for Educational Applications  

Υ 7 

6 ΣΠΣ100 Σεμινάριο: Πολιτιστικός Σχεδιασμός / 
Cultural Planning (6 ώρες)  

ΕΕ - 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1 ΠΟΛ101 Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι / 
Culture & Digital Media I  

Υ 6 

2 ΠΡΓ100 Προγραμματισμός Ι / Computer 
Programming I  

Υ 6 

3 ΔΙΥ100 Διάχυτη Υπολογιστική / Pervasive 
Computing  

Υ 6 

4 ΓΡΦ100 2D Graphics I  ΥΕ 6 
5 ΤΑΠ100 3D Graphics I  ΥΕ 6 
6 ΣΧΔ101 Animation I  ΥΕ 6 
7 ΣΠΣ100 Σεμινάριο: Πολιτιστικός Σχεδιασμός / 

Cultural Planning (6 ώρες)  ΕΕ - 

 

Από τα τρία (3) ΥΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιλέγουν 
οπωσδήποτε δύο (2) μαθήματα και αν επιθυμούν (και) το σεμινάριο 
το οποίο θα υλοποιηθεί αν το επιλέξουν κατ’ ελάχιστον το 10% των 
φοιτητών/τριών του ΠΜΣ 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 
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1ο ΕΞΑΜΗΝΟ    (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Κωδικός Μα−
θήματος

Τίτλος Μαθήματος Υποχρεωτικό (Υ)
ή Υποχρεωτικό
Επιλογής (ΥΕ)

ECTS

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ»

1

2 
3

4

5

6

ΜΟΥ100 Εισαγωγή στη Μουσειολογία /
Introduction to Museum Studies

Υ 3

ΜΟΥ101 Ψηφιακή Επιμέλεια / Digital Curatorship Υ 7

ΔΙΥ100 Διάχυτη Υπολογιστική / 
ervasive Computing

Υ 6

ΜΟΥ102 Διαχείριση Πληροφορίας / 
Information Management

Υ 7

ΕΚΤ200 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Εφαρμογών / 
Design for Educational Applications

Υ 7

ΣΠΣ100 Σεμινάριο: Πολιτιστικός Σχεδιασμός / 
Cultural Planning (6 ώρες)

ΕΕ −

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1

2

3

4 
5 
6 

7

ΠΟΛ101 Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι / 
Culture & Digital Media I

Υ 6

ΠΡΓ100 Προγραμματισμός Ι / 
Computer Programming I

Υ 6

ΔΙΥ100 Διάχυτη Υπολογιστική / 
Pervasive Computing

Υ 6

ΓΡΦ100 2D Graphics I ΥΕ 6

ΤΑΠ100 3D Graphics I ΥΕ 6

ΣΧΔ101 Animation I ΥΕ 6

ΣΠΣ100 Σεμινάριο: Πολιτιστικός Σχεδιασμός / 
Cultural Planning (6 ώρες)

ΕΕ −

Από τα τρία (3) ΥΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιλέγουν οπωσδήποτε δύο 
(2) μαθήματα και αν επιθυμούν (και) το σεμινάριο το οποίο θα υλοποιηθεί αν το 
επιλέξουν κατ’ ελάχιστον το 10% των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS) 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)  
ΜΔΕ300 Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία  

(M.Sc. Thesis Compilation and Completion) 
30 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

 Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος 

Υποχρεωτικό 
(Υ) ή 

Υποχρεωτικό 
Επιλογής (ΥΕ) 

ECTS 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ» 

1 ΠΟΛ201 Οπτικοακουστική Παραγωγή / 
Audiovisual Production 

Υ 3 

2 ΠΕΜ200 Πολιτισμός, Επικοινωνία και Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης / Culture, 
Communication & Social Media 

Υ 7 

3 ΓΡΑ200 Γραφιστική / Graphic Design Υ 6 
4 ΕΚΣ200 Εκθεσιακός Σχεδιασμός / Exhibition 

Design 
Υ 7 

5 ΑΑΥ200 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου 
Υπολογιστή / Human Computer 
Interaction 

Υ 7 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1 ΠΟΛ202 Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ/ 
Culture & Digital Media IΙ  Υ 6 

2 ΠΡΓ200 Προγραμματισμός ΙΙ / Computer 
Programming IΙ  Υ 6 

3 ΚΙΤ200 Κινητές Τεχνολογίες / Mobile 
Technologies  Υ 6 

4 ΓΡΦ200 2D Graphics IΙ  ΥΕ 6 

5 ΤΑΠ200 3D Graphics IΙ  ΥΕ 6 

6 ΣΧΔ201 Animation IΙ  ΥΕ 6 

 
Από τα τρία (3) ΥΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιλέγουν 
οπωσδήποτε δύο (2) μαθήματα  

 

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 

ΣΥΝΟΛΟ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 90 
Π.Μ.(ECTS) 
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή 
και τις υπηρεσίες του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολο−
γίας και Επικοινωνίας και του οικείου Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2021−22 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, 
τ. Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−16 ανέρχεται στο ποσό των 78.000 
€, το οποίο αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ−
ΓΙΣΜΟΣ 
(ΣΕ €)

1. ΑΜΟΙΒΕΣ − ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

45.000

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

12.000

3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

2.000

4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2.000

5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 6.000

5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 6.000

6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 4.000

7. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.000

ΣΥΝΟΛΟ 78.000

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των 
μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές 
όπως χορηγίες, δωρεές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα 
προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν για 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες που εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» 
το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 και εξής.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
Π.Μ.Σ. το ακαδ. έτος 2014−15 θα περατώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
(υπ’ αριθμ. Β΄/80543/22−5−2014) υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 9 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Πρύτανης 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

   F
   Αριθμ. απόφ. 12/2016 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για 

το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ερυμάνθου 
για το α΄ εξάμηνο του 2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 (περί αρμοδι−

οτήτων Δημάρχου) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (περί υπερωριακής 
εργασίας απογευματινών ωρών μέχρι 20 ώρες μηνι−
αίως ανά υπάλληλο) του Ν. 4354/2015 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ, καθώς και των 
ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (314 Α΄) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις».

3. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόληση 
προσωπικού του Δήμου, πέραν από τις ώρες υποχρε−
ωτικής εργασίας, λαμβανόμενης υπόψη της γενικής 
μείωσης του προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων 
και του περιορισμού των προσλήψεων για την κάλυψη 
των παρακάτω αναγκών που προκύπτουν για την εύ−
ρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, όπου 
το υπηρετούν προσωπικό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
στο κανονικό του ωράριο τις ανάγκες αποκομιδής των 
απορριμμάτων και πλύσης κάδων. 

4. Την αναγκαιότητα πρόληψης και αποκατάστασης 
των ζημιών μετά από σφοδρές κακοκαιρίες, θεομηνίες 
και έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν συχνά τον 
ορεινό Δήμο Ερυμάνθου.
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5. Την αναγκαιότητα πρόληψης και καταστολής των 
πυρκαγιών και γενικότερα για τις ανάγκες πυρασφά−
λειας και πυροπροστασίας.

6. Την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας με 
αύξηση των δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων, 
λόγω της αύξησης του εποχιακού πληθυσμού κατά την 
διάρκεια της θερινής περιόδου. 

7. Την αναγκαιότητα αποκατάστασης βλαβών των δι−
κτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης που προ−
καλούνται σε χρόνο εκτός ωραρίου των υπαλλήλων 
του Δήμου και απαιτούν άμεση παρέμβαση. Για την 
συντήρηση των δικτύων αυτών που επεκτείνονται σε 
εκατοντάδες χιλιόμετρα, τα οποία λόγω της παλαιότη−
τας τους απαιτούν συνεχείς παρεμβάσεις, ιδίως κατά 
την θερινή περίοδο κατά την οποία υπάρχει μεγάλη 
αύξηση στην κατανάλωση του νερού.

8. Την αναγκαιότητα επισκευής − συντήρησης και 
καθαρισμού των αγροτικών χωμάτινων δρόμων που 
εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα, λόγω της μεγάλης 
έκτασης του Δήμου (550.000 τ.μ.) και οι οποίοι χρειά−
ζονται συνεχείς και άμεσες επεμβάσεις για την ομαλή 
επικοινωνία των κατοίκων και την λειτουργία των αγρο−
τοκτηνοτροφικών μονάδων.

9. Την αναγκαιότητα άμεσης επισκευής και αποκα−
τάστασης των δημοτικών δρόμων, οι οποίοι στην με−
γάλη πλειοψηφία βρίσκονται σε κακή κατάσταση, την 
εκτέλεση επειγόντων τεχνικών έργων καθώς και την 
συντήρηση των δημοτικών σχολικών κτιρίων. Για την 
εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών και παρεμβά−
σεων είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η συνεργασία 
των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας 
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, καθώς και της 
υπηρεσίας Καθαριότητας (μηχανικοί, χειριστές, οδηγοί, 
υδραυλικοί, εργάτες).

10. Την άσκηση νέων και επιπρόσθετων αρμοδιοτή−
των που ανατέθηκαν στους Δήμους και εκείνων που 
μεταφέρθηκαν με την εφαρμογή του Καλλικράτη από 
τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (σχολικές επι−
τροπές, έλεγχος βιβλιαρίων και προνοιακών επιδομά−
των, θέματα εμπορίου, Υγείας Αγροτικού τομέα κ.α.), 
δίχως να υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση και 
του ανάλογου προσωπικού. Οι πρόσθετες, αυξημένες 
και απαιτητικές αρμοδιότητες που συχνά βρίσκονται 
σε συγκεκριμένα και απαραβίαστα χρονοδιαγράμματα, 
έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη υπερωριακής απα−
σχόλησης του προσωπικού.

11. Την συγκρότηση και την λειτουργία των νέων οργά−
νων και επιτροπών (εκτελεστικής μεταναστών, φιλικού 
διακανονισμού φορολογικών διαφορών, παραβατικότη−
τας νέων κ.α), οι οποίες λόγω αντικειμενικών δυσκολιών 
των μελών τους, συνεδριάζουν εκτός ωραρίου. Επίσης, 
η γραμματειακή υποστήριξη στις συνεδριάσεις των το−
πικών συμβουλίων, (33 Τοπικά Συμβούλια) δημιουργούν 
νέες υποχρεώσεις απασχόλησης των υπαλλήλων στο 
δήμο, εκτός του καθιερωμένου ωραρίου.

12. Την εισαγωγή νέων μεθόδων λειτουργίας για την 
διασφάλεια της διαφάνειας, όπως δεσμεύσεις πιστώ−
σεων, ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο, 
μηνιαία και τριμηνιαία ενημέρωση προς το Γενικό Λο−
γιστήριο του κράτους και στα αρμόδια υπουργεία, τα 
οικονομικά στοιχεία των Δήμων, το Βιβλίο δεσμεύσεων 
και η αποστολή σε καθημερινή βάση στοιχείων για την 

εν γένει κατάσταση του Δήμου δημιουργούν επιπρό−
σθετο φόρτο εργασίας. Ασφυκτικές προθεσμίες για 
την υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού, σύνταξη ΟΠΔ 
(πρόγραμμα δράσης), στοχοθεσία, τρίμηνα εσόδων − 
εξόδων προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παρατηρητηρίου. Η εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ και η ανα−
γκαιότητα προετοιμασίας και ωρίμανσης προτάσεων 
(μελέτες αδειοδοτήσεις κ.α) για το Σ.Ε.Σ (Νέο ΕΣΠΑ) 
της προγραμματικής περιόδου 2014−2020. 

13. Την οριστικοποίηση των στοιχείων του Ισολογισμού 
και του Απολογισμού του Δήμου με μια σειρά εργασιών 
που απαιτούνται (συμφωνίες όλων των λογαριασμών 
των δύο λογιστικών συστημάτων). Τις χρονοβόρες 
εργασίες για την τροποποίηση της απογραφής στα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα) του Δήμου. Τον 
έλεγχο της προηγούμενης χρήσης από τους Ορκωτούς 
Ελεγκτές με γενική ανταπόκριση σε όλες τις απαιτή−
σεις του ελέγχου. Την σύνταξη όλων των Οικονομικών 
καταστάσεων. Τις εργασίες τέλους χρήσης, κλείσιμο 
βιβλίων, μεταφορά, απογραφή χρήσης, καθώς και την 
παράλληλη παρακολούθηση των βιβλίων του Δήμου της 
τρέχουσας χρήσης 2016, εντός των ασφυκτικών προθε−
σμιών της αποστολής των οικονομικών στοιχείων στο 
Υπουργείο−κόμβο διαλειτουργικότητας και ΕΕΤΑΑ α.ε. 
Την επιφόρτιση με το αντικείμενο κοινωνικής αρωγής, 
το οποίο απαιτεί απασχόληση για τον Οικονομικό έλεγ−
χο των αιτήσεων και της επίλυση διαφόρων θεμάτων 
που προκύπτουν. 

14. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων στις Δημοτικές Ληξιαρχικές Ενότητες του 
Δήμου Ερυμάνθου (Φαρρών, Τριταίας, Λεοντίου, Καλε−
ντζίου).

15. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλου τήρησης των Πρακτικών Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Ερυμάνθου. 

16. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης του 
εκκαθαριστή μισθοδοσίας, λόγω εφαρμογής των νέων 
διατάξεων του Νέου Μισθολογίου, την αναγκαιότητα 
προσλήψεων προσωπικού για έκτακτες και κατεπείγου−
σες ανάγκες του Δήμου και των υπηρεσιακών μεταβο−
λών όλων των υπαλλήλων του Δήμου, λόγω εφαρμογής 
των νέων διατάξεων.

17. Τον περιορισμένο αριθμό των υπηρετούντων υπαλ−
λήλων στο Δήμο.

18. Τον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2016 στον 
οποίο έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους κωδικούς Κ.Α: 
10−6012 − 12.000,00 ευρώ, 20−6012 − 1.000,00 ευρώ, 25−6012 
− 1.500,00 ευρώ, 30−6012 − 500,00 ευρώ, 10−6022 − 700,00 
ευρώ, 10−6042 − 200,00 ευρώ, 25−6042 − 500,00 ευρώ 
30−6022−500,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών) μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο 
για το Α΄ εξάμηνο και συγκεκριμένα για 31 μόνιμους, 9 
συμβασιούχους αορίστου χρόνου και 8 συμβασιούχους 
ορισμένου χρόνου υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών του 
Δήμου, που μισθοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/2015 − τ. Α΄). 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, που βαρύ−
νει τους Κ.Α: 10−6012 − 12.000,00 ευρώ, 20−6012 − 1.000,00 
ευρώ, 25−6012 −1.500,00 ευρώ, 30−6012 − 500,00 ευρώ,
10−6022 −700,00 ευρώ, 10−6042 − 200,00 ευρώ, 25−6042 
− 500,00 ευρώ 30−6022 − 500,00 ευρώ προυπολογισμού 
2016. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαλανδρίτσα, 19 Ιανουαρίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΠΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02005910703160012*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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