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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 92946π.ε./Β7 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/70824 (ΦΕΚ 1660/ τ.Β΄/

29.11.2005) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκ−
παίδευση και Νέες Τεχνολογίες» του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής Φλώρινας του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Παράταση λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/

16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου−
δές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008) και β) του 
ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος».

2. 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 98Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68 τ.Β΄/21.1.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β7/70824 (ΦΕΚ 1660/τ.Β΄/29.11.2005) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην αντικατάσταση 
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του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες» του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής Φλώρινας του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας. 

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο−
τικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας 
(συνεδρίες 26.2.2008, 16.12.2008).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επι−
τροπής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίες 
17.6.2008, 13.1.2009).

7. α. Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2008 − 2009 
λήγει η λειτουργία του ΠΜΣ,

β.Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του επι−
στημονικού υπευθύνου του προγράμματος που αναφέ−
ρεται στη λειτουργία του ΠΜΣ κατά την χρονική περίο−
δο 2004−2008, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
3648/22.1.2008 έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/70824 (ΦΕΚ 1660/ 
τ.Β΄/29.11.2005) υπουργική απόφαση, ως εξής:

1. Όπου αναφέρεται ο τίτλος «Εκπαίδευση και Νέες 
Τεχνολογίες» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Επιστήμες 
τις Αγωγής».

2. Το΄Αρθρο 2 «Αντικείμενο – Σκοπός» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. στοχεύει 
στην κατάρτιση επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο 
των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα στους τομείς 
της έρευνας και της εφαρμογής των νέων τεχνολογι−
ών στην εκπαίδευση. Παρέχει στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τρεις κα−
τευθύνσεις:

1. Στην Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες (Σύγχρονες 
διδακτικές μέθοδοι − Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών / Εκπαι−
δευτική πολιτική και Διοίκηση της εκπαίδευσης).

2. Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες 
(Ιστορία − Πολιτισμός).

3. Στις Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες (Διδα−
κτική Μαθηματικών – Διδακτική φυσικών επιστημών). 

Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματι−
κά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο 
καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικο−
ποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστο−
λή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων 
στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη 
προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκ−
παιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευ−
θυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.»

3. Το Άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι » τροποποιείται 
ως εξής:

Η 1η παραγρ. του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις 

«Επιστήμες της Αγωγής» με τις ακόλουθες κατευθύν−
σεις:

α. Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες
Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών / Εκπαιδευτική πολιτική 

και Διοίκηση της εκπαίδευσης

β. Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες
Ιστορία
Πολιτισμός
γ. Θετικές επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες
Διδακτική Μαθηματικών
Διδακτική φυσικών επιστημών
4. Το΄Αρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα−

ται ως εξής:
«Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του 

Π.Δ.Μ. κατανέμονται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο 
Υποχρεωτικά μαθήματα:
Κοινά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις:
1. Μεθοδολογία και τεχνικές των
κοινωνικών ερευνών 7,5 ECTS
2. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι 7,5 ECTS
3. Εφαρμοσμένη στατιστική 7,5 ECTS
4. Ψυχολογία της παιδικής ηλικίας 7,5 ECTS
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου 30 ECTS
Β΄ εξάμηνο 
Μάθημα υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις:
Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην
εκπαίδευση  10 ECTS
Μαθήματα ειδίκευσης ανά κατεύθυνση 
Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες:
1. Γνωστική Ψυχολογία 10 ECTS
2. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 10 ECTS
Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες:
1. Θέματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 10 ECTS
2. Ιστορία 10 ECTS
Θετικές επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες:
1. Διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών 10 ECTS
2. Διδασκαλία και μάθηση φυσικών επιστημών 10 ECTS
Γ΄ εξάμηνο 
Μάθημα υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις:
Αρχές διαμόρφωσης και αξιολόγηση
εκπαιδευτικού λογισμικού 10 ECTS
Μαθήματα ειδίκευσης ανά κατεύθυνση
Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες:
1. Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της
εκπαίδευσης 10 ECTS
2. Καινοτόμοι θεσμοί στην εκπαίδευση 10 ECTS
Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες:
1. Γλωσσικές δεξιότητες και μαθησιακές
δυσκολίες 10 ECTS
2. Ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας της
ιστορίας και του πολιτισμού 10 ECTS
Θετικές επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες:
1. Ιστορία και επιστημολογία των θετικών
επιστημών 10 ECTS
2. Περιβαλλοντική εκπαίδευση 10 ECTS
Δ΄ εξάμηνο 
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και
σχετικό Colloquium. 30 ECTS
Σύνολο πιστωτικών μονάδων όλων
των εξαμήνων 120 ECTS»
5.Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται 

ως εξής:
«Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. παρατείνεται μέχρι το ακα−

δημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιολογηθεί, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α΄/6.7.2008), η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας 
του.»
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6. Το Άρθρο 11 «Κόστος λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

α. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα ανέρ−
χεται σε 60.000 €. και αναλύεται ως εξής: 

Κατηγορία Δαπανών Κόστος

1.  Προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και 
ειδικών επιστημονικών περιοδικών 13. 500€

2.  Επιστημονικός εξοπλισμός (Η/Υ, ερευνητικό 
υλικό, ηλεκτρονικά διδακτικά εργαλεία κ.λπ.) 10.500€

3. Γραφική ύλη 5.000€

4. Αναλώσιμα υλικά 10.500€

5.  Έξοδα μετακίνησης διδακτικού προσωπικού 
και μεταπτυχιακών φοιτητών 10.500€ 

6. Γραμματειακή υποστήριξη 10.000€ 

    Σύνολο 60.000 €
β. Το ανωτέρω κόστος του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 

το τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου μέχρι 
του ποσού των 23.000€ για τις καθαρά λειτουργικές 
δαπάνες και το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμματα 
και από φορείς του Δημοσίου.»

7. Το Άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«Οι διατάξεις στην παρούσα υπουργική απόφαση ισχύ−
ουν για μια διετία κατά την διάρκεια της οποίας το Π.Μ.Σ. 
θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 3685/
2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008). 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών καθώς και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
F

Αριθμ. 101673/Β7 (2)
      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79976/Β7 (ΦΕΚ 1994/τ.Β΄/

11.10.2007) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γαλλική 
Λογοτεχνία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πα−
ράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ.».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/

16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου−
δές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008) και β) τις 
διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα διπλώματος».

2. 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 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/21.1.2009) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 79976/Β7 (ΦΕΚ 1994/τ.Β΄/11.10.2007) 
υπουργική απόφαση αντικατάστασης που αφορoύσε 
το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γαλλική 
Λογοτεχνία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φι−
λολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναμόρφωση 
και παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ.».

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 92/15.5.2008). 

6. Το απόσπασμα πρακτικών του Πρυτανικού Συμβου−
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(αριθμ. 1361/15.7.2008).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 79976/Β7 (ΦΕΚ 1994/
τ.Β΄/11.10.2007) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γαλλική Λογοτε−
χνία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Tο άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» τροποποιείται 
ως εξής:

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−

σης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
α) Γαλλική Λογοτεχνία 
• Γαλλική Ιστορία και Πολιτισμός
• Θέατρο και Θεωρία της Λογοτεχνίας
• Συγκριτική Γραμματολογία και Γαλλοφωνία
β) Διδακτική των Γλωσσών και στη Γλωσσική επικοι−

νωνία και
γ) Μετάφραση − Μεταφρασεολογία».
2. Στο άρθρο 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων» τροποποι−

είται ως εξής:
Τα εδάφια 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για το Μ.Δ.Ε. με κατεύθυνση «Γαλλική Λογοτεχνία» 

η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια 
και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
ορίζονται ανά υποκατεύθυνση ως εξής:
Γαλλική Ιστορία και Πολιτισμός:
Υποχρεωτικά μαθήματα
ΙΛΠ 500 Θέματα Ιστοριογραφίας της
 Γαλλικής Λογοτεχνίας (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 502  Θέματα του 16ου αιώνα  (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 503  Θέματα του 17ου αιώνα (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 504  Θέματα του 18ου αιώνα (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 505  Θέματα του 19ου αιώνα (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 506  Θέματα του 20ού αιώνα (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 508  Γαλλικός Πολιτισμός (6 ΕΠΜ/ECTS)
Επιλεγόμενα μαθήματα
ΙΛΠ 501  Θέματα του Μεσαίωνα (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 507  Το Νέο Μυθιστόρημα  (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 509  Περιθωριακή Λογοτεχνία (6 ΕΠΜ/ECTS)
ΙΛΠ 510 Περιηγητική Λογοτεχνία (6 ΕΠΜ/ECTS)
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Θεάτρο και Θεωρία της Λογοτεχνίας:
Υποχρεωτικά μαθήματα

ΘΛΘ 519 Ζητήματα αισθητικής του 
μυθιστορήματος 

6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 520 Θεωρία της Λογοτεχνίας:
Διακειμενικότητα και Φαντασιακό

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 524 Θεωρία του Μυθιστορήματος (6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 525 Θεατρολογία (6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 526 Θεωρία του Θεάτρου (6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 527 Θέατρο και Θεωρία του 20ού 
αιώνα

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 529 Θεατρική γραφή: Θεωρία και 
πράξη

(6 ΕΠΜ/ECTS)

Επιλεγόμενα μαθήματα

ΘΛΘ 521 Κοινωνική Γνώση και Λογοτε−
χνία

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 522 Πολιτισμική Ιδεολογία και Λο−
γοτεχνία

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 523 Ποίηση και Ποιητική του 20ού 
αιώνα

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΘΛΘ 528 Ιστορία του Θεάτρου (6 ΕΠΜ/ECTS)

Συγκριτική Γραμματολογία και Γαλλοφωνία: 
Υποχρεωτικά μαθήματα

ΣΓΓ 540 Ζητήματα Λογοτεχνικών Ειδών 
και Ρευμάτων

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 541 Μέθοδοι Έρευνας στη Συγκριτι−
κή Γραμματολογία

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 543 Ιδεολογικοί Προβληματισμοί και 
Λογοτεχνία

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 544 Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογο−
τεχνίας

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 545 Συγκριτική Γραμματολογία και 
Μυθοκριτική

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 550 Μεθοδολογικοί προβληματισμοί 
στην Έρευνα των Γαλλόφωνων 
Λογοτεχνιών

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 551 Ταυτότητα και Ετερότητα στη 
Λογοτεχνία

(6 ΕΠΜ/ECTS)

Επιλεγόμενα μαθήματα

ΣΓΓ 542 Σύγκριση και Θεωρία της Λογο−
τεχνίας

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 552 Μεταμορφώσεις Εξωτισμού και Κο−
σμοπολιτισμού στις Γαλλόφωνες 
Λογοτεχνίες

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 553 Παράδοση και Μοντερνισμός 
στις νέες «εθνικές» Γαλλόφωνες 
Λογοτεχνίες

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 554 Διαπολιτισμική Ανάγνωση της 
Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας

(6 ΕΠΜ/ECTS)

ΣΓΓ 555 Περιφερειακές Γαλλόφωνες Λο−
γοτεχνίες

(6 ΕΠΜ/ECTS)

Ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 
Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ/ECTS) κατανε−
μημένες ως εξής:

18 ΕΠΜ από υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσής 
του,

72 ΕΠΜ από επιλεγόμενα μαθήματα της ειδίκευσης 
Γαλλικής Λογοτεχνίας

30 ΕΠΜ από τη διπλωματική εργασία.
Στο α΄ εξάμηνο υποχρεούται να εξεταστεί σε 1 υποχρε−

ωτικό μάθημα και σε 4 επιλεγόμενα μαθήματα (30 ΕΠΜ).
Στο β΄ εξάμηνο υποχρεούται να εξεταστεί σε 1 υποχρε−

ωτικό μάθημα και σε 4 επιλεγόμενα μαθήματα (30 ΕΠΜ).
Στο γ΄ εξάμηνο υποχρεούται να εξεταστεί σε 1 υποχρε−

ωτικό μάθημα και σε 4 επιλεγόμενα μαθήματα (30 ΕΠΜ).
Στο δ΄ εξάμηνο προβλέπεται συγγραφή διπλωματικής 

εργασίας (30 ΕΠΜ)
2. Για το Μ.Δ.Ε. με κατεύθυνση «Διδακτική των Γλωσ−

σών και τη Γλωσσική Επικοινωνία» τα μαθήματα, η δι−
δακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και 
οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
ορίζονται ως εξής:

Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Διδακτική των Γλωσσών Ι (6 ΕΠΜ)
2. Διδακτική των Γλωσσών ΙΙ (6 ΕΠΜ)
3. Διδακτική των Γλωσσών ΙΙΙ (6 ΕΠΜ)
4. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (6 ΕΠΜ)
5. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας (6 ΕΠΜ)
6. Τεχνικές Γραφής Επιστημονικού Κειμένου (6 ΕΠΜ)

7. Διαπολιτισμική επικοινωνία στη γλωσσική 
κατάρτιση (6 ΕΠΜ)

8. Σχεδιασμός προγραμμάτων και παραγωγή 
υλικών γλωσσικής κατάρτισης (6 ΕΠΜ)

9. Ανάλυση γλωσσικών αναγκών (6 ΕΠΜ)
10. Διδακτολογία των Γλωσσών/Πολιτισμών (6 ΕΠΜ)
11. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (6 ΕΠΜ)
12. Ερευνητικό σεμινάριο (6 ΕΠΜ)
Επιλεγόμενα μαθήματα

1. Χρήση Νέων Τεχνολογιών και πολυμέσων στη 
γλωσσική κατάρτιση (6 ΕΠΜ)

2. Θέματα Φωνητικής−Φωνολογίας. Εφαρμογές 
στη διδασκαλία των γλωσσών (6 ΕΠΜ)

3. Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές (6 ΕΠΜ)
4. Γλώσσες σε επαφή (6 ΕΠΜ)
5. Εφαρμογές στη Λεξικολογία και Λεξικογραφία (6 ΕΠΜ)
6. Πραγματολογία και επικοινωνία (6 ΕΠΜ)
7. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (6 ΕΠΜ)
8. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας (6 ΕΠΜ)
9. Κοινωνιογλωσσολογία (6 ΕΠΜ)
10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση (6 ΕΠΜ)
11. Κειμενογλωσσολογία και γλωσσική κατάρτιση (6 ΕΠΜ)
12. Σημασιολογία και Επικοινωνία (6 ΕΠΜ)
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Ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 
Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ) κατανεμημένες 
ως εξής: 

72 ΕΠΜ από υποχρεωτικά μαθήματα
18 ΕΠΜ από επιλεγόμενα μαθήματα του ΠΜΣ
30 ΕΠΜ από τη διπλωματική εργασία
Στο α΄ εξάμηνο υποχρεούται να εξεταστεί σε 4 υπο−

χρεωτικά μαθήματα και σε 1 επιλεγόμενο μάθημα (30 
ΕΠΜ).

Στο β΄ εξάμηνο υποχρεούται να εξεταστεί σε 4 υπο−
χρεωτικά μαθήματα και σε 1 επιλεγόμενο μάθημα (30 
ΕΠΜ).

Στο γ΄ εξάμηνο υποχρεούται να εξεταστεί σε 4 υπο−
χρεωτικά μαθήματα στα οποία συμπεριλαμβάνεται το 
ερευνητικό σεμινάριο και σε 1 επιλεγόμενο μάθημα (30 
ΕΠΜ).

Στο δ΄ εξάμηνο προβλέπεται συγγραφή διπλωματικής 
εργασίας (30 ΕΠΜ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
F

    Αριθμ. 1463/Β7 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 152/Β7 (ΦΕΚ 354/τ.Β΄/14.4.1998) 

υπουργικής απόφασης έγκρισης που αφορά στο Δι−
ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων 
πολιτισμού» των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΑΠΘ: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχα−
νικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μη−
χανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχα−
νικών και Γενικού Τμήματος, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. Παράταση λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/

16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου−
δές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008) και β) τις 
διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων− Παράρτημα διπλώματος».

2. 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 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/21.1.2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 152/Β7 (ΦΕΚ 354/τ.B΄/14.4.1998) υπουρ−
γική απόφαση έγκρισης που αφορά στο Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συ−
ντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού» των 
Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανι−
κών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Γενι−
κού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, όπως 
έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αριθμ. 5627α/Β7 (ΦΕΚ 
361/τ.Β΄/28.3.2003) και 39222/Β7 (ΦΕΚ 1287/τ.Β΄/2.7.2008) 
υπουργικές αποφάσεις.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης (συνεδρία 112/17.12.2008).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
«Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων 
πολιτισμού» (συνεδρία 30/2.12.2008).

7. α. Το γεγονός ότι έληξε η λειτουργία του ΠΜΣ.
β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας της επι−

στημονικώς υπεύθυνης του Διατμηματικού Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση 
και Αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού» των Τμημάτων 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπο−
γράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών και Γενικού Τμή−
ματος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 152/Β7 (ΦΕΚ 354/
τ.Β΄/14.4.1998) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Το άρθρο 10 «Διάρκεια λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Παρατείνεται η λειτουργία του ΠΜΣ από τη λήξη του 
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε και θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685 (ΦΕΚ 148, 
τ.Α΄).»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(4)

Aπόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή 
MINASSIAN ELENA του VAGENAK (ΜΙΝΑΣΙΑΝ ΕΛΕ−
ΝΗ του ΒΑΓΕΝΑΚ).

    Με την υπ’ αριθμ. 2919/30.1.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 του ν. 2790/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 24/2000), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρω−
θεί και ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή η από 13.10.2008 
αίτηση της ομογενούς MINASSIAN ELENA του VAGENAK 
(ΜΙΝΑΣΙΑΝ ΕΛΕΝΗΣ του ΒΑΓΕΝΑΚ) για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
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(5)
    Απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από τον ομογενή 

MINASYAN ALEXANDER του Seiran  (ΜΙΝΑΣΙΑΝ ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΟΥ του ΣΕΪΡΑΝ).

 Με την υπ’ αριθμ. 2922/30.1.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 του ν. 2790/2000 
(ΦΕΚ Α΄24/2000), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί 
και ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή η από 8.4.2008 αίτηση 
του ομογενούς MINASYAN ALEXANDER του SEIRAN (ΜΙ−
ΝΑΣΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΣΕΪΡΑΝ),για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
Aριθμ. 19121/2008 (6)
      Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Λεονταρίου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1894/

1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες Εκπαιδευτικές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 110Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 «Συ−
γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(ΦΕΚ 244/Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 240, 241 και 243 του 
ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α/8.6.2006).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 
που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε−
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 18202/25.10.1991 απόφαση Νομάρχη 
Αρκαδίας (ΦΕΚ 1018/Β/18.12.1991) που αφορά τη σύστα−
ση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού 
Σχολείου και Γυμνασίου Λεονταρίου».

7. Την υπ’ αριθμ. 364/16.1.2008 απόφασή μας που αφορά 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18202/25.10.1991 απόφασης 
Νομάρχη Αρκαδίας που αφορά τη «Σχολική Επιτροπή 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Λε−
ονταρίου» και την προσαρμογή της στις διατάξεις των 
άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/2006.

8. Την υπ’ αριθμ. 33/27871/18.5.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με θέμα «Περιεχόμενα των αποφάσεων των Γε−
νικών Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά με τις συ−
στατικές πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
των Ο.Τ.Α. και την τροποποίηση αυτών».

9. Την υπ’ αριθμ. 112/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φαλαισίας που αφορά την κατάργηση του 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Λεο−
νταρίου» επειδή από το σχολικό έτος 2006 − 2007 έπαψε 
πλέον να λειτουργεί το Γυμνάσιο Λεονταρίου.

10. Την υπ’ αριθμ. 709/20.1.2005 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου που 
αφορά «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών 
κατ’ εντολή μας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. 3250/8.3.2005, 6244/22.4.2005, 98/3.1.2007 και 
17310/18.10.2007 όμοιες αποφάσεις της, αποφασίζουμε:

Καταργούμε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτι−
κού Σχολείου και Γυμνασίου Λεονταρίου» δεδομένου ότι 
έπαψε πλέον να λειτουργεί το Γυμνάσιο Λεονταρίου.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Φαλαισίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 30 Ιανουαρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΟΥ
F

      Αριθμ. 5544/417 (7)
Έγκριση σύναψης μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου 

στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π). του Δή−
μου Άμφισσας Ν. Φωκίδας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 31 του ν. 3013/2002 

(ΦΕΚ 102 Α΄), β) 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206), γ) 15 
παρ. 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α 151/6.8.2004).

2. Την από 13.1.2004 γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕ Κ.Ε.Π. /6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ10307/17.5.2006, Φ.7/ΟΔΕΚΕΠ/11123/
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.με τα οποία παρέχο−
νται διευκρινίσεις και οδηγίες για την συμπλήρωση των 
συμβάσεων των Κ.Ε.Π.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/3/1573/21.1.2009 έγγραφο 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, το οποίο αφορά στην 
κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως 
έξι (6) μήνες σε Κ.Ε.Π. των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 
κατά την χρονική περίοδο από 1.2.2009 έως 31.3.2009, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης 
έργου από το Κ.Ε.Π. του Δήμου Άμφισσας διάρκειας 
έξι (6) μηνών.

2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου Κ.Ε.Π.

3. Η αμοιβή του κάθε αναδόχου προσδιορίζεται σύμ−
φωνα και με την υπ’ αριθμ. Φ70ΔΕΚΕΠ/11123/8.5.2006 
εγκύκλιο ως εξής:

• Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή συμβασι−
ούχου 880 ευρώ,

• Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
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1. ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών,λαμβανει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.

2. ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λάμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 1000 ευρώ (με ημερομηνία έναρξης 
του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής την 1.2.2005).

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης 
του Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό (7Κ/2006 και 4Κ/2007), 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τις δύο (2) προκη−
ρύξεις οι όροι της αυτοδίκαιος λήξης των συμβάσεων 
όπως αυτοί περιγράφονται στις εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠ.ΕΣ. θα επιστρέψει 
τις συναφθείσες συμβάσεις στους Ο.Τ.Α., δεν θα τις χρη−
ματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για το ανεκτέλεστο 
χρονικό διάστημα.

4. Δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυ−
σικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό 
διάστημα των συμβάσεων και σε περίπτωση αποχώρη−
σης, λήξης, παραίτησης.διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης 
μίσθωσης έργου,δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με νέο 
άτομο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση 
της ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
το ΥΠ.ΕΣ. δεν θα αποδεχθεί τις νέες συμβάσεις, θα 
τις επιστρέψει,δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις 
ανακαλέσει με νέα απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Άμφισσα, 30 Ιανουαρίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΝΤ. ΣΚΛΙΑΣ
F

    Αριθμ. 6534/2008 (8)
Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 4072/24.10.2006 άδειας λει−

τουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. ΚΧ), με δ.τ. «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», της Μπαλτσαβιά Σπυριδούλας−Ασημίνας, 
λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.6.1994 τ.Β΄) 

«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατά−
ξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέ−
ρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 30/1996 και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργα−
νισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Ανατολικής 
Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1068/28.7.2005 τ.Β΄).

3. Το  ν. 2345/12.10.1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες πα−
ροχής προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ 3176/29.5.1996 υπουργική από−
φαση «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 455/14.6.1996 τ.Β΄).

5. Την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/2007 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1136/6.7.2007) περί τροποποίησης και συμπλή−
ρωσης των υπ’ αριθμ. Π4β/οικ. 3176/6.6.1996 (ΦΕΚ 455/
τ.Β΄/1996) και Π4β/οικ. 4690/30.8.1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/1996) 

υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 
από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα

6. Την υπ’ αριθμ. 3910/10.11.2005 απόφασή μας περί 
χορηγήσεως άδειας Ίδρυσης στη Μ.Φ.Η κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα της Μπαλτσαβιά Σπυριδούλας − Ασημίνας, 
δυναμικότητας 53 ατόμων, στο κτίριο επί της οδού Αμ−
φιτρίτης 15 του Δήμου Κορωπίου.

7. Την υπ’ αριθμ. 4072/24.10.2006 απόφαση χορήγησης 
νέας άδειας λειτουργίας στην Μπαλτσαβιά Σπυριδού−
λα−Ασημίνα.

8. Την υπ’ αριθμ. 6534/19.12.2008 αίτηση του Αναστά−
σιου Λούμη, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − Μονάδα Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων», με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΩΝΗ−
ΦΡΟΝΤΙΣ ΑΕ», στην οποία ζητάει την αναθεώρηση της 
άδειας λειτουργίας της ανωτέρω Μ.Φ.Η., που βρίσκεται 
στο Δήμο Κορωπίου, επί της οδού Αμφιτρίτης 15, λόγω 
μεταβολής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς

9. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη μεταβολή 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αποφασίζουμε

Αναθεωρούμε την υπ’ αριθμ. 4072/24.10.2006 άδεια 
λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα, (Μ.Φ.Η. ΚΧ) της Μπαλτσαβιά 
Σπυριδούλας − Ασημίνας, λόγω μεταβολής του ιδιο−
κτησιακού καθεστώτος και ορίζουμε ότι η Μ.Φ.Η., που 
εδρεύει στο Δήμο Κορωπίου, επί της οδού Αμφιτρίτης 
15, θα λειτουργεί από την εταιρεία «ΔΙΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ−ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» με το 
δ.τ. «ΔΙΩΝΗ − ΦΡΟΝΤΙΣ Α.Ε.».

1. Η συνολική δύναμη των κλινών ανέρχεται σε πενη−
ντατρείς (53) κλίνες που κατανέμονται σε εικοσι δύο 
(22) δίκλινα και εννέα (9) μονόκλινα.

2. Ορίζουμε Διοικητική Υπεύθυνο στην εν λόγω μονάδα 
την Μαρία Μπαλτσαβιά του Θεόδωρου.

3. Ορίζουμε Επιστημονικό Υπεύθυνο στην εν λόγω μο−
νάδα τον ιατρό Σπαντιδέα Αναστάσιο του Νικολάου.

4. Ορίζουμε Κοινωνική Σύμβουλο την Κοινωνική Λει−
τουργό της Υπηρεσίας μας τη Σταματία Καρρά.

5. Κάθε παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας 
καθώς και των προϋποθέσεων λειτουργίας της μονάδας 
συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 2 Φεβρουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

F
    Αριθμ. 3868 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για 

τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Ν.Α. Ηρακλείου, για το έτος 2009.

  Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 «Κώδικας Νομαρ−

χιακής Αυτοδιοίκησης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδάφιο 2 του ν. 

2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του ν. 2738/1999, 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες η διαπί−
στωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και 
η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, γίνεται με απόφαση 
του οικείου Νομάρχη. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2005 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297α/23.12.2003).

5. Την τροποποίηση – κωδικοποίηση του Εσωτερικού 
Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου (ΦΕΚ 1634/Β/4.11.2004).

6. Την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Ν.Α. Ηρακλείου. (έκδοση διπλωμάτων, αδειών κυκλοφο−
ρίας νέων Ε.Ι.Χ., Δ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ., αδειών κυκλοφορίας 
ύστερα από μεταβίβαση, πράξεις οριστικών διαγρα−
φών, επικυρώσεις συμφωνιών μεταβίβασης (συμβόλαια) 
κ.λ.π.).

7. Την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού υπαλλή−
λων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Ν.Α. Ηρακλείου και το ότι εκ του γεγονότος αυτού θα 
ασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
υπάλληλοί της.

8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−

γισμό οικονομικού έτους 2009 της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Ηρακλείου, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, για είκοσι 
(20) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών Ν.Α. Ηρακλείου για έξι (6) μήνες το έτος 2009.

Ο υπάλληλος που θα απασχοληθεί υπερωριακά, δεν 
θα υπερβαίνει κατά ανώτατο όριο τις είκοσι (20) ώρες 
το μήνα.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ) της Ν.Α. Ηρακλείου, φορέα 072, ΚΑΕ 0511 
και ανέρχεται στο ποσό των 14.000€.

Από την εν λόγω υπηρεσία θα εκδοθεί απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέ−
χοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχόλησης, 
το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον 
κάθε ένα, ανά μήνα.

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος θα βεβαιώνει την υπερω−
ριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το παραχθέν 
έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 28 Ιανουαρίου 2009

Η Νομάρχης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ  
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