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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων
μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων
επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/ 18.8.2015
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1817/τ. Β΄/21.08.2015) με
θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των
Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄,
Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου».

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυχτερινές ώρες μόνιμων υπαλλήλων και
υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Ν.Π. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας», για το Β’ εξάμηνο του έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 108279/Δ2
(1)
Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων
μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων
επιλογής στο Γενικό Λύκειο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και των
περ. ι και ια της παρ. 2 του άρθρου 42 του N. 4186/2013
(Α΄ 193) με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με
την παρ. 11 του άρθρου 45 του N. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4327/2015 (Α΄ 50)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 16 του Προεδρικού διατάγματος 50/1996 (Α΄ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις υπ’ αριθμ. Δ2/23528/17-11-1997 (Β΄ 1068), Δ2/
1494/13-2-1998 (Β΄ 155), Δ2/16003/13-5-1999 (Β΄ 1579),
Δ2/1536/8-2-2001 (Β΄ 173 και Β΄ 297), 43054/Δ2/7-10-2002
(Β΄ 1324), 7337/Δ2/26-6-2003 (Β΄ 892), 57150α/Δ2/
31-12-2003 (Β΄ 151/2004) και 27393/Δ2/16-3-2006 (Β΄ 363)
υπουργικές αποφάσεις περί επανακατάταξης των σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε κατηγορίες.
5. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Την υπ’ αριθμ. 22/23-06-2016 Πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
I. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο:
1. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα
τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας
Προσανατολισμού:
Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄
τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον έξι (06) μαθητές/τριες.
2. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας
Προσανατολισμού:
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Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄
και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία
τμημάτων με τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες.
3. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή
περισσότερα τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία
τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:
Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄
τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄
και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία
τμημάτων με τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄
και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία
τμημάτων με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.
4. Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και
ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν
στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των
μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού
ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών
μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση
ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των
γνωστικών αντικειμένων.
5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται
η λειτουργία δεύτερου τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού.
II. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων
επιλογής στo Γενικό Λύκειο
Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής
καθώς και των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία» στο Γενικό Λύκειο
ισχύουν τα εξής:
1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται
τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές.
2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται
τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές.
3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.
Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και
ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακο-
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λούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και
μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας
Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να
καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μάθημα επιλογής, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά
σε τμήμα μαθήματος επιλογής που έχει δημιουργηθεί
ή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.
III. Προθεσμίες για την αλλαγή δηλώσεων
Οι μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 30ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του
προηγούμενου διδακτικού έτους σχετικά με την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να
ακολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν
επιτρέπεται η αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού είναι
η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του
προηγούμενου διδακτικού έτους σχετικά με την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να
ακολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν
επιτρέπεται η αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού είναι
η 20η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του
σχολικού έτους και όχι αργότερα της 30ής Σεπτεμβρίου
επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του
προηγούμενου διδακτικού έτους σχετικά με το μάθημα
επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν. Η ημερομηνία
πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται η αλλαγή μαθήματος επιλογής είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού
έτους.
IV. Δικαίωμα αλλαγής Ομάδας μαθημάτων Προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής
Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη Ομάδα μαθημάτων Προσανατολισμού σε σχολείο στο οποίο δεν λειτουργεί
η ίδια Ομάδα Προσανατολισμού, δεν είναι δυνατό να
πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής
κατοικίας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς λόγους
και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α΄ τετραμήνου.
Στις περιπτώσεις αυτές:
• ο μαθητής της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου παρακολουθεί την Ομάδα Προσανατολισμού που λειτουργεί στο
σχολείο υποδοχής και
• ο μαθητής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει ανάμεσα στις Ομάδες Προσανατολισμού που λειτουργούν
στο σχολείο υποδοχής.
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Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο
μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δεν
διδάσκεται, οι μαθητές υποχρεούνται να διδαχθούν
μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο
σχολείο.
Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη
μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους γονείς -κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης
Απόφασης.
Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό
έτος 2016-2017. Η με αρ. πρωτ. 116883/Δ2/21-07-2015
Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1589), όπως διορθώθηκε
στο ΦΕΚ Β΄ 1798/2015 καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 108340/Δ2
(2)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1817/τ.Β΄/21.08.2015)
με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων
των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄, της παρ. 11 του
άρθρου 5 του N. 1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ΄, και
δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του N. 1566/1985 (Α΄ 167)
όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του
N. 2525/1997 (Α΄ 188),
2) τις διατάξεις του άρθρου 16 του N. 1824/1988 (Α΄
296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. Γ2/3345/02.09.1988
υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία
μουσικών σχολείων»,
3) την υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.06.1998 υπουργική απόφαση (Β΄ 658) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.05.2011
υπουργική απόφαση (Β΄ 1012), την υπ’ αριθμ. 118786/
Γ7/14.10.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2478) και την υπ’
αριθμ. 43878/Γ7/01.04.2013 τπουργική απόφαση (Β΄ 752),
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4) την υπ’ αριθμ. 165325/Γ7/04.11.2013 υπουργική
απόφαση (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 574) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής
Επιτροπής Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 69238/Δ2/04.05.2015 υπουργική απόφαση (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 330),
5) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, του
εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του
άρθρου 45 του N. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
6) τις διατάξεις του N. 4351/2015 (Α΄164) και ιδίως το
άρθρο 43 αυτού,
7) την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.08.2015 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των
Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου (Β΄ 1817)»,
8) το άρθρο 1 του N. 4327/2015 (Α΄ 50) «Διάρθρωση
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου»,
9) το N. 3861/2010 (Α΄ 112) με θέμα «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
10) τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
11) τo Π.δ. 114/2014 (Β΄ 2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
12) το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων...»,
13) το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
14) την υπ' αριθμ. 93381/Δ2/7.6.2016 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα
των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου
Γυμνασίου»,
15) την με την Πράξη 20/9.6.2016 πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
16) την με την Πράξη 125/21.06.2016/Θ1 Γνώμη της
Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων,
17) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.08.2015
υπουργική απόφαση (Β΄1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα
των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού
Λυκείου» ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και
Γ΄ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως εξής:
I. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και
Γ΄ τάξεων των Μουσικών Γυμνασίων ως ακολούθως:
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Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
Γλωσσική Διδασκαλία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
και Γραμματεία
από Μετάφραση
Μαθηματικά
Μαθηματικά Φυσική
Χημεία
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Γεωγραφία
Ιστορία
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
Θρησκευτικά
Αγγλικά
Γαλλικά/Γερμανικά
Πληροφορική
Φυσική Αγωγή – Ελληνικοί Χοροί1
Θέατρο
Αισθητική Αγωγή
Καλλιτεχνικά
Ιστορία Τέχνης
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη
Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη
Ιστορία Μουσικής
Κριτική Μουσική Ακρόαση
Χορωδία2
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ:
Πιάνο
Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς
Ατομικό Όργανο Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄
Β΄
Γ΄
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

4
1
1
1
2
1
2
2
1
21
1
1
1
29

4
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
21
1
1
29

4
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
28

Α΄
2
2
1
2
2

Β΄
2
2
1
2
2

Γ΄
3
2
1
2
2

1
1
2
13
42

1
1
2
13
42

1
1
2
14
42

1. Η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ του Γυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί.
2. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Χορωδία» οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά ρεπερτόριο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής σε μια τάξη του Γυμνασίου (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄).
Η ισχύς της παρούσης ξεκινά από το σχολικό έτος 2016-17.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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Αριθμ. αποφ. 152
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυχτερινές ώρες μόνιμων υπαλλήλων και
υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Ν.Π. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Βέροιας», για το Β' εξάμηνο του έτους 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 καθώς
και του άρθρου 176 του Ν. 3584/07 περί «Κύρωσης του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 περί
«Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
4. Το υπ’ αριθμ. 2/9616/0022/15-02-2012 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών περί Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ και τρόπο έγκρισης της απασχόλησης αυτής.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ
Α'78/26-04-2016) περί «Αγροτικών Συνεταιρισμών, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και
άλλες διατάξεις».
6. Την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ανακλητική της υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016) Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του
N. 4354/2015 (176 Α').
7. Την υπ’ αριθμ. 110/27-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας,
περί έγκρισης κατ' εξαίρεση για το έτος 2016, από την
εφαρμογή της πενθήμερου εργασίας και την καθιέρωση
λειτουργίας από την 7η π.μ. έως την 11η μ.μ. με την παράταση λειτουργίας αυτών κατά μία ώρα (έως την 11η μ.μ.),
των κλειστών γυμναστηρίων Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
«ΒΙΚΕΛΑΣ», Δημοτικό Γυμναστήριο Μπάσκετ Ελιάς
«ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» και «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» Γυμναστήριο, του
Τμήματος Αθλητισμού του ανωτέρω Ν.Π., για το έτος
2016, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3989/2016
όμοια απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 1967/Β/30-06-2016).
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Αθλητισμού του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής
Αγωγής» Δήμου Βέροιας
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9. Την υπ' αριθμ. 2298/30-06-2016 βεβαίωση του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Βέροιας» με την οποία βεβαιώνεται πίστωση
στους αντίστοιχους ΚΑΕ.
10. Τις εποχικές έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Β' Εξάμηνο του
έτους 2016, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, όπως:
α) Μεγάλη έλλειψη προσωπικού: ο αριθμός των τακτικών υπαλλήλων που υπηρετεί στο ανωτέρω Τμήμα
ανέρχεται σε (5) πέντε άτομα, αριθμός μη επαρκής
για την κάλυψη του καθιερωμένου ωραρίου των (3)
τριών Γυμναστηρίων (καθημερινές από 07:00 π.μ. έως
23:00μ.μ.), όπως προβλέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Γυμναστηρίων.
β) Ανάγκη κάλυψης φύλαξης των Αθλητικών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής τους: οι αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού, σε
σχέση με άλλες χρονιές, αθλούμενου κοινού δημοτών
Βέροιας, κατά την πραγματοποίηση αθλητικών προπονήσεων, είτε μεμονωμένων ατόμων, είτε ομαδικά, με
την χρήση χώρων και άλλων αθλητικών οργάνων και
μηχανημάτων, δημιουργούν πρόβλημα επίβλεψης και
φύλαξης χώρων και υλικοτεχνικής υποδομής, προς αποκατάσταση απρόβλεπτων και έκτακτων βλαβών (μηχανημάτων, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κ.ά.).
γ) Ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος εργασίας: με τη αυξανόμενη συμμετοχή συλλόγων και ομάδων στη χρήση χώρων των γυμναστηρίων, προκαλείται λειτουργική
αιχμή διεκπεραίωσης των υπηρεσιακών αναγκών, όπως
καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης αυτών.
δ) Η αποκομιδή μεγάλου όγκου απορριμμάτων: Κατά
τη διεξαγωγή των αθλητικών διοργανώσεων, αγώνων
σε Εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου-μπάσκετ και
χάντμπολ, με την συμμετοχή συλλόγων, ομάδων και
σχολείων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αθλητικών
προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Βέροιας, δημιουργείται η άμεση ανάγκη εκτέλεσης εκτάκτων εργασιών
καθαρισμού εσωτερικών και κοινόχρηστων χώρων των
γυμναστηρίων και γηπέδων, προς αποφυγή κινδύνου
δημόσιας υγείας.
ε) Η αντιμετώπιση αναγκών συνδιοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων: οι οποίες διεξάγονται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και δημιουργείται η άμεση ανάγκη
οργάνωσης, συντονισμού του προσωπικού, καθώς και
της επίβλεψης όλου του πλαισίου διεξαγωγής τους, από
διοικητικούς υπαλλήλους του Τμήματος Αθλητισμού,
καθώς επίσης και η ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και υλικοτεχνικής υποδομής στους
χώρους διεξαγωγής τους, εντός και εκτός γυμναστηρίων, όπως Δημαρχείο, Πλατεία Εληάς, Αλιάκμονας κ.λπ.
(οργάνωση χώρου διεξαγωγής με εγκατάσταση μικροφωνικής, μεταφορά και τοποθέτηση τραπεζιών- καρεκλών-εξοπλισμού κ.ά)
ζ) Η αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών: κατά τη διάρκεια τέλεσης αγώνων, αλλά και προπονήσεων ομάδων
και μεμονωμένων ατόμων, και από συνήθη ή κακή χρή-
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ση, προκαλούνται βλάβες στις ηλεκτρολογικές-μηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και σε όργανα γυμναστηρίων και χρήζει η άμεση αποκατάσταση
τους από τεχνίτες της υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση
των εκτάκτων προβλημάτων διακοπής της διεξαγωγής
αγώνων πρωταθλημάτων κ. ά. αθλητικών συναντήσεων
η) Η ανάγκη αντιμετώπισης συνεχούς λειτουργίας των
γυμναστηρίων: με τη λήψη κανονικών, αναρρωτικών ή
άλλων θεσμοθετημένων αδειών δημιουργείται έκτακτη
ανάγκη αδυναμίας προγραμματισμού υπηρεσίας του
προσωπικού, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των γυμναστηρίων.
11. Την ανάγκη καθιέρωσης με αμοιβή πέρα από τις
ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων των
ως άνω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών.
Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των:
Α) Για το μόνιμο προσωπικό 5.050,00 € και αναλύεται
ως ακολούθως:
1. ΚΑΕ 02.15.6012.001: «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 4.000,00€
2. ΚΑΕ 02.15.6051.001: «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου Ι ΚΑ» ποσό 500,00€
3. ΚΑΕ 02.15.6051.003: «Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ
- ΤΑΔΚΥ» ποσό 250,00€
4. ΚΑΕ 02.15.6051.004: «Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ»
ποσό 300,00€
Β) Για το προσωπικό ΙΔΑΧ 3.750,00 € και αναλύεται
ως ακολούθως:
1. ΚΑΕ 02.15.6022.001: «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσό 2.500,00€
2. ΚΑΕ 02.15.6052.003: «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ ΙΔΑΧ Γενικά» ποσό 1.250,00€
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των παρακάτω ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του Ν.Π.,
οικονομικού έτους 2016:
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

02.15.6012.001

10.000,00 €

02.15.6051.001

88.000,00 €

02.15.6051.003

3.000,00 €

02.15.6051.004

60.000,00 €

02.15.6022.001

5.000,00 €

02.15.6052.003

22.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε για το Β' εξάμηνο του έτους 2016:
Την υπερωριακή απασχόληση για το σύνολο του τα-
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κτικού προσωπικού (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) του Τμήματος
Αθλητισμού, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Βέροιας, για πέντε (5) υπαλλήλους, ως εξής:
1. Την απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν του
ωραρίου εργασίας, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες το
εξάμηνο ανά υπάλληλο, με την προβλεπόμενη από το
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Νομικού Προσώπου.
2. Την υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες
καθημερινά και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες το εξάμηνο ανά
υπάλληλο, για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο, για τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, με την προβλεπόμενη από το Νόμο
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων
υπηρεσιακών αναγκών του Νομικού Προσώπου.
3. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, η
οποία βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:
• ΚΑΕ 02.15.6012.001: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές»
• ΚΑΕ 02.15.6051.001: «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ»
• ΚΑΕ 02.15.6051.003: «Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ
-ΤΑΔΚΥ»
• ΚΑΕ 02.15.6051.004: «Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ»
• ΚΑΕ 02.15.6022.001: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές»
• ΚΑΕ 02.15.6052.003: «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ ΙΔΑΧ Γενικά»
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Μετά την έκδοση και δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης και πριν την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης, θα συνταχθεί απόφαση του Προϊσταμένου
του Τμήματος Αθλητισμού, περί συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21.06.2001
(ΦΕΚ 915/Β/17.07.2001) υπουργική απόφαση, η οποία
θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της (κατά
την παρ. Α.1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/15) μέχρι
31/12/2016.
Βέροια, 30 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2182/14.07.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

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

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02021821407160008*

