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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 83489 (1)
  Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−

κής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία ρυθ−
μίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 

(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ 626/18.11.2015 έγγραφο του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, την υπ’ αριθμ. 17/2015 Πρά−
ξη του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΓΠ 8839/16.7.2015 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 25512/16.6.2015 έγ−
γραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το από 
2.7.2015 έγγραφο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
65/8.5.2015 έγγραφο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών 
και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7332/5.6.2015 έγγραφο του Δι−
κηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν 
θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία 
ρυθμίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Γεώργιο Σταυρόπουλο του Κωνσταντίνου, Επίτι−
μο Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως 
Πρόεδρο,

2. Ευθύμιο Αντωνόπουλο του Αργυρίου, Σύμβουλο Επι−
κρατείας, Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αναπληρωτή του 
τον Μιχαήλ Πικραμένο του Νικολάου, Σύμβουλο Επι−
κρατείας,

3. Ειρήνη Πανναδάκη του Εμμανουήλ, Πρόεδρο Εφετών 
Δ.Δ., Πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, με 
αναπληρωτή της τον Βασίλειο Φαϊτά του Αλεξάνδρου, 
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Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ−
γείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 
με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ−
θρο 48 του Ν. 4313/2014».

12) Τη με αρ. πρωτ. οικ.563/09−03−2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: ΨΨ5ΕΟΡ1Θ−ΑΚΟ), με την οποία ανατίθεται στην 
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ο έλεγχος των αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων των OTA που αφορούν μέ−
τρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999.

13) Την υπ’ αριθμ. 4 απόφαση από το πρακτικό 2/11−2−
2015 της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου σύμφωνα 
με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της από 4−2−2015 
συνεδρίασης της επιτροπής κυκλοφορίας του Δήμου Αγ. 
Νικολάου που πρότεινε μεταξύ άλλων κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην πλατεία Αγ. Γεωργίου στα Κατσίκια.

14) Τη με αριθμ. πρωτ. 3604/12−3−2015 τεχνική έκθεση 
της Δ/νσης Μελετών του Δ. Αγ. Νικολάου σχετικά με 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία του οικισμού 
Κατσίκια.

15) Τη με αρ. 10 απόφαση από το πρακτικό 4/18−3−2015 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αγίου Νικολάου με θέμα 
«Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με κυκλοφορι−
ακές ρυθμίσεις στην πλατεία του οικισμού “Κατσίκια”».

16) Τη με αριθμ. 98 απόφαση από το πρακτικό 6/
18−3−2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Νικολάου (ΑΔΑ: 
ΒΝ6ΣΩΚΨ−ΚΓ1) με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η 
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πλατεία 
του οικισμού Κατσίκια.

17)Το με αριθμ. πρωτ. 5129/8−4−2015 έγγραφο της Γραμ−
ματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Νικολάου με το 
οποίο υποβλήθηκε για έλεγχο η αριθμ. 98/2015 απόφαση 
Δ.Σ Αγ. Νικολάου.

18) Το με αριθμ. πρωτ. 894/30−7−2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης− Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. 
Λασιθίου με θέμα «Έλεγχος αποφάσεων Δημοτικών Συμ−
βουλίων που αφορούν λήψη μέτρων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων» σύμφωνα με το οποίο η με αριθμ.98/2015 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου 
ελήφθη νομότυπα.

19) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
καθορίστηκαν με την με αριθμ. 98/2015 Απόφαση του 
Δημοτικού συμβουλίου Αγίου Νικολάου στην πλατεία 
Αγ. Γεωργίου του οικισμού Κατσίκια και συγκεκριμένα 
εγκρίνουμε:

α. την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην 
πλατεία Αγ. Γεωργίου στον οικισμό Κατσίκια,

β. την τοποθέτηση πινακίδων Ρ−40 (απαγόρευση στά−
σης και στάθμευσης) με τις πρόσθετες πινακίδες 4−α 
και 4−γ αρχής και τέλους της απαγόρευσης,

γ. την κατασκευή επί του οδοστρώματος σε όλο το 
μήκος της απαγόρευσης με κίτρινο χρώμα ενός ορθο−
γωνίου παραλληλογράμμου πλάτους 2,00μ με πάχους 
γραμμής 10 εκ και μέσα σ’ αυτό τεθλασμένη γραμμή 
ώστε να επισημαίνεται η παραπάνω απαγόρευση.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ τοποθέτηση 

κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη της 
Δ/νσης Μελετών του Δήμου Αγ. Νικολάου, ο οποίος υπο−
χρεούται καθ’ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύ−
τερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας 
και συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ την σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς τις ανάγκες των Ατό−
μων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ).

4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των εγκεκριμένων πινακίδων σήμανσης 
ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυ−
χόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από−
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας από−
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δι−
καστήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Νοεμβρίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F

      Πράξη 169/24−11−2015 (4)
Ίδρυση κοινού Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχι−

ακών Σπουδών των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημο−
τικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Ψυχολογίας του Πανε−
πιστημίου Κύπρου με τίτλο: Σχολική Συμβουλευτική 
και Καθοδήγηση (School Counseling and Guidance).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 

6 και 10 (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΄/4−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν.3848/2010 
(ΦΕΚ 71, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και ιδί−
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του 
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), και της παρ. 2 του άρθρου 34 
του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

4. Το άρθρο 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄/7−10−14).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3−06−2013), «Ίδρυ−
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Συνεδρία της 12−6−2014, θέμα 5ο).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνε−
δρία της 1−11−2014, θέμα 48ο).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Κύπρου (Συνεδρία της 5−12−2012).

10. Το υπ’ αριθμ. 1112/24−3−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών.

11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το κοινό Μεταπτυχι−
ακό Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική Συμβουλευτική και 
Καθοδήγηση.

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

Την ίδρυση κοινού Διακρατικού Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Παιδαγωγικού 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ψυχολογίας του Πα−
νεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: Σχολική Συμβουλευτική 
και Καθοδήγηση (School Counseling and Guidance) ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Δ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
της Κύπρου θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 
2016−17 κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδή−
γηση (School Counseling and Guidance), σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις περί μεταπτυχιακών προγραμμάτων, 
το σχετικό Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συ−
νεργαζόμενων Ιδρυμάτων και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
λειτουργίας των προγραμμάτων των δύο Τμημάτων.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον 
αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα 
στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Εθνικό και Καπο−

διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και όσον αφορά στις 
δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός του Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα 
περιεκτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχολικής Συμ−
βουλευτικής και Καθοδήγησης προσαρμοσμένο στις 
τοπικές συνθήκες, αλλά βασισμένο στη διεθνή πρακτι−
κή. Έτσι, θα υπάρξει μια επιπρόσθετη επαγγελματική 
επιλογή για πτυχιούχους Ψυχολογίας και πτυχιούχους 
Επιστημών της Αγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι να 
επιτευχθεί η σύσφιξη των σχέσεων των δύο συνεργαζό−
μενων Τμημάτων και αντίστοιχα των δύο Πανεπιστημίων 
με προφανείς θετικές συνέπειες και αμοιβαίο όφελος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Στους 
φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ο τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, στους φοιτητές του 
Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μεταπτυ−
χιακός τίτλος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Κύ−
πρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω 
συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Άλλες σχετικές λεπτομέρειες 
θα καθορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού Οργά−
νου (βλ. Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο κοινό Διακρατικό ΠΜΣ με τίτλο Σχολική Συμβου−
λευτική και Καθοδήγηση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτα−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς 
και αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλ−
λοδαπής. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του, κατά το 
άρθρο 3, τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α) Μαθήματα
Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου ECTS

1. Εισαγωγή στη Σχολική Συμβουλευτική και 
Καθοδήγηση (Υποχρεωτικό)

7,5

2. Δεοντολογία στη Συμβουλευτική και Καθο−
δήγηση (Υποχρεωτικό)

7,5

3. Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκ−
παίδευση (Υποχρεωτικό)

7,5

4. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Υπο−
χρεωτικό)

7,5

Σύνολο ECTS 30
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Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου ECTS

1. Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας (Υπο−
χρεωτικό)

7,5

2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5

3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5

4. Προαιρετικό** 7,5

Σύνολο ECTS 30

Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου ECTS

1. Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευ−
τική (Υποχρεωτικό)

7,5

2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5

3. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα* 7,5

4. Προαιρετικό** 7,5

Σύνολο ECTS 30

Μαθήματα Δ΄ Εξαμήνου ECTS

Διπλωματική εργασία 30

Σύνολο ECTS 30

Γενικό σύνολο ECTS 120

*Επιλογή από την κατηγορία μαθημάτων υποχρεωτικά 
επιλογής

**Επιλογή από κατηγορία μαθημάτων προαιρετικά
Β) Μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλογής*
Β.1. Μαθήματα Παιδαγωγικής (2 μαθήματα από τα πα−

ρακάτω 8)

Μάθημα

Θεωρία και Πράξη Παιδαγωγικής Επιστήμης

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην Εκπαίδευση

Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων στην 
Εκπαίδευση

Κοινωνική Παιδαγωγική

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής στο Σχολείο
Β.2. Μαθήματα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής (2 μα−

θήματα από τα παρακάτω 8)

Μάθημα

Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Μαθησιακές Δυσκολίες

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Ψυχολογία της Διδασκαλίας

Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Μει−
ονοτήτων

Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

Γ) Μαθήματα Προαιρετικά** (2 μαθήματα από τα πα−
ρακάτω 4)

Μάθημα

Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης

Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο

Ετερότητα στο Σχολείο και τη Σχολική τάξη

Διαχείριση της Σχολικής Τάξης
Δ) Πρακτική Άσκηση (500 ώρες)
Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της το Π.Μ.Σ. χορηγεί 

πιστοποιητικό.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται 

με απόφαση των οργάνων των δύο (2) συνεργαζόμε−
νων Τμημάτων, της Συντονιστικής Επιτροπής και των 
αντίστοιχων Εσωτερικών Κανονισμών Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, σε συμμετοχή σε πρακτική άσκηση και σε 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εξήντα (60) με κατανομή κατ’ ανώτατο όριο σε 
30 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 30 στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι 
υποψήφιοι ως υπεράριθμοι. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τα μέλη ΔΕΠ των 
δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμη−
μάτων του Ε.Κ.Π.Α. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής, αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄). Οι ανάγκες 
του Προγράμματος απαιτούν την κινητικότητα των δι−
δασκόντων. Οι διδάσκοντες του Προγράμματος στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να διδάσκουν και στο 
Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών και οι διδάσκοντες του Προγράμματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
μπορούν να διδάσκουν και στο Πρόγραμμα του Πανε−
πιστημίου Κύπρου.

Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ θα παρέχεται 
από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή και από άλλους 
ύστερα από προκήρυξη.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΠΜΣ λειτουργεί σε αίθουσες του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπι−
στημίου της Κύπρου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του 
Προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιούν τις βιβλιοθή−
κες του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου 
της Κύπρου, καθώς και άλλους χώρους του Π.Τ.Δ.Ε του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου της Κύπρου. 
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το κοινό Διακρατικό Π.Μ.Σ Σχολική Συμβουλευτική και 
Καθοδήγηση θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023−2024, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης 
της λειτουργίας του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), 
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του κοινού 
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται ενδει−
κτικά στο ποσό των 95.800 Ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
α Αμοιβές προσωπικού 48.000,00
β Γραφική ύλη και αναλώσιμα υλικά 4.500,00
γ Γραμματειακή−Διοικητική υποστήριξη 10.000,00
δ Δαπάνες μετακινήσεων 12.000,00
ε Δαπάνες προβολής / δημοσιότητας, 

διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων 
και εκδόσεις

5.500,00

στ Προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογρα−
φίας, ειδικών επιστημονικών περιο−
δικών και εκπαιδευτικού υλικού (Η/Υ, 
ερευνητικό υλικό, ηλεκτρονικά διδα−
κτικά εργαλεία κ.λπ.)

4.500,00

ζ Γενικές δαπάνες, απρόβλεπτα 1.800,00
η Κόστος Πρακτικής Άσκησης 9.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 95.800,00
Το Πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Πηγές 

χρηματοδότησης του Προγράμματος είναι κοινοτικές 
επιχορηγήσεις και προγράμματα, εθνικοί πόροι, έσοδα 
από τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, χορη−
γίες οργανισμών και δίδακτρα. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά τη 
λειτουργία του κοινού Προγράμματος και δεν προ−
βλέπονται στα παραπάνω ή στο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας ή και στους Γενικούς Κανονισμούς των 
Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς των αντίστοιχων Τμημάτων θα ρυθμίζονται 
με σχετικές αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015

  Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)

      Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ−
ΘΕΑ) κατά το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

(21η Συνεδρίαση/17.11.2015)
Λαμβάνοντας   υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. Α2β/οικ. 3983/7.10.1987 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων «Οργάνωση, λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 577/
Β΄/87), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Α2β/οικ.2280/2.5.1988 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντι−
κατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων της A2B/
οικ.3983/7.10.1987 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 577) 
σχετικής με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση 
του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ 270/Β΄/88) και με την υπ’ αριθμ. οικ. 
245/2.2.1994 απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντικατάσταση και συμπλή−
ρωση των διατάξεων της Α2β/οικ. 3983/7.10.1987 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β 577) σχετικής με την οργάνωση, 
λειτουργία και διοίκησης του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ 74/Β΄/94) 
όπως κωδικοποιημένες ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 
40 έως 44 του Π.δ. 148/2007.

2) Το άρθρο 33 του Κανονισμού Εργασίας του ΚΕΘΕΑ 
σύμφωνα με το οποίο το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να 
απασχολεί τους εργαζομένους για την εκπλήρωση των 
σκοπών του κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 24ώρου 
για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (εργάσιμες, Κυρια−
κές, αργίες, κλπ.) του έργου κατά την κρίση του και 
σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία (διάταξη 
παρ. 3 του άρθρου 42 του Π.δ. 148/2007 (ΦΕΚ 191/10−8−
2007/τ.Α΄).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−11/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012 
(ΦΕΚ 14/2−2−12/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 
2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/22−3−12/Α΄) και 
τις παρ. 1 και 13 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
11−4−12/Α΄), τη διάταξη 12 της παρ. Γ του άρθρου 1 του 
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12−11−2015/τ.Α΄) και την παρ. 1 του 
άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/5−5−2014/τ.Α΄).

4) Την αρ. πρωτ. οικ.2/85127/0022/22−1112 (ΑΔΑ: Β4Σ1Η−
8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο−
μικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» 
και τη σχετική εγκύκλιο με ΑΠ: οικ 2/41768/0022 του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ−0ΗΠ) «Κοινοποί−
ηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρ−
θρου 20 του Ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή 
εργασία».

5) Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του ΚΕΘΕΑ, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών αντιμετώπισης του ειδικού πληθυσμού που 
είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και λόγω 
της έλλειψης προσωπικού.

6) Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους εκατό δέκα τριών χιλιάδων εξακοσί−
ων εβδομήντα εννέα ευρώ (116.982,00€) για την οποία 
υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ του 
οικονομικού έτους 2016.

7) Την από 12.11.2015 εισήγηση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ 
και την από 11.11.2015 εισήγηση της Υπεύθυνης Τομέα 
Διοίκησης Οικονομικού ενέκρινε για το έτος 2016, την 
υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και εργασία προς συμπλή−
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής τριακοσίων 
ενός (319) εργαζομένων (επί συνόλου τετρακοσίων 
δέκα έξι − 436 −εργαζομένων), με σχέση εργασίας ιδι−
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