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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μήλου με την
επωνυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μήλου».....
Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας Μονάδας Φροντί−
δας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) ιδιοκτησίας της Εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ &
ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο
«RELAX PALACE ΧΑΛΑΝΔΡΙ 4». .........................................
Υπερωρίες μονίμου προσωπικού δακοκτονίας έτους
2015 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής της Π.Ε. Σάμου. .......................................................
Πραγματοποίηση Υπερωριακής με άμοιρη εργασίας
από υπαλλήλους που ασχολούνται στο Πρόγραμ−
μα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το
έτος 2015. ..............................................................................................
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγ−
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου
με τίτλο: «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξι−
ακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14839
(1)
Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μήλου με την επω−
νυμία «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μήλου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β. του Π. Δ/τος 143/10 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
γ. του άρθρου 56 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α) «Επείγου−
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
σε συνδυασμό με την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβου−
λίου της 6−2−2015 (ΦΕΚ 24/Α), «Αποδοχή παραιτήσεων
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων της χώρας».

δ. του άρθρου 241 Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α) «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Την υπ’ αριθ. 12344/22−12−1989 (ΦΕΚ 19/Β/17−1 −1990)
απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων περί σύστασης Νομι−
κού Προσώπου με το όνομα Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Μήλου, στον Δήμο Μήλου του Νομού Κυκλάδων.
3. Την υπ’ αριθ. 243/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μήλου, που πάρθηκε στη συνεδρίαση της
22−12−2014, αναφορικά με την κατάργηση του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πνευ−
ματικό Κέντρο Δήμου Μήλου», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 243/2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Μήλου με την οποία καταργείται το
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μήλου με την επωνυμία Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Μήλου.
Τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που
υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβά−
ζονται στο Δήμο Μήλου και οι υπηρεσίες του καταρ−
γηθέντος με την παρούσα Ν.Π.Δ.Δ., θα παρέχονται από
τον Δήμο.
Στο εν λόγω Νομικό Πρόσωπο δεν υπηρετεί προσω−
πικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μήλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 8742/2014
(2)
Αναθεώρηση Αδείας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικι−
ωμένων (ΜΦΗ) ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ»
και τον διακριτικό τίτλο «RELAX PALACE ΧΑΛΑΝΔΡΙ 4».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27−12−2010 (ΦΕΚ 238/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 44403/
20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/4−11−2011) «Έγκριση Τροποποίη−
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περι−
φέρειας Αττικής», διορθώθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2822/Β/
14−12−2011.
3. Την υπ’ αριθ. οικ. 177070/10−09−2014 (ΦΕΚ 2542/Β/
24−09−2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση−
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»
4. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 «Οργανωμένες Υπηρε−
σίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ Α΄).
5. Τις διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων α) Π4β/οικ.
3176/1996, ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14−6−1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυ−
σης και Λειτουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα) και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τ.Β΄/
11−9−1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΦΗ−ΜΚ)» του Υπουρ−
γείου Υγείας − Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκαν και συ−
μπληρώθηκαν με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π1γ/
οικ. 81551/2007, ΦΕΚ 1136/τΒ΄/6−7−2007.
6. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π1 γ/οικ.129673/2009,
ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2−10−2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση
της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.
7. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π1γ/οικ80794/2011,
ΦΕΚ 1736/τΒ΄/3−8−2011 τροποποίηση των σχετ. (5) και (6).
8. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Δ27/οικ7603/329/
15−03−2013, ΦΕΚ 745/Β΄/01−04−2013 «Τροποποίηση της
Π1β/οικ.81551/25−06−2007».
9. Τις διατάξεις των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄/04) «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης,
τη διοικητική διαδικασία και τους OTA» και Ν. 3448/06
(ΦΕΚ 57/Α΄/06) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες
η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση
δικαιολογητικών.
10. Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Τις διατάξεις της ΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ 22/19222 Υπ. Εσω−
τερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν.3844/2010, ΦΕΚ
63/Α΄/3−5−2010.
12. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης ΑΔΑ: 457ΡΘ−2ΡΛ,
Αριθ. Πρωτ. Π1γ/ΓΠ οικ. 123831/9−11−2011, ΦΕΚ 266/Β΄/2011
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας χο−
ρήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και αναθεώρησης
των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010».
13. Τις διατάξεις της ΥΑ Δ27/οικ.29273/1339/30−9−2013
(ΦΕΚ 2562/Β/11−10−2013), Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί παράτασης του χρό−
νου χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας
στις ΜΦΗ που αδειοδοτούνται βάσει των ρυθμίσεων
του αρ. 14 της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.
14. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου ΦΕΚ 256/Α/31−12−2012, Κεφ. Α΄, Υπουργείο Εσωτερι−
κών, Ζητήματα Αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και
204 του ν. 3852/2010.
15. Την υπ’ αριθ. 2570/26−03−1985 απόφαση Νομαρχίας
Αττικής περί χορήγησης άδειας ίδρυσης στη Μονάδα

για το κτίριο της οδού Ισμήνης 36 περιοχή Χαλανδρίου,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1518/24−06−1996
Απόφαση Νομαρχίας Αθηνών.
16. Την υπ’ αριθ. 4457/30−10−2002 απόφαση Νομαρχίας
Αθηνών περί χορήγησης Άδειας Λειτουργίας στη Μο−
νάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον διακριτικό τίτλο
«RELAX PALACE No 4», για το κτίριο της οδού Ισμήνης
36 Χαλάνδρι Αττικής, δυναμικότητας ογδόντα (80) κλι−
νών υπό την ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΠΙΚΕΛΗ ΟΕ»,
όπως τροποποιήθηκε ως προς το ιδιοκτησιακό καθε−
στώς και τον διακριτικό τίτλο με την υπ’ αριθ. 3352/
11−04−2012 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα
της Π.Ε.Β.Τ. της Περιφέρειας Αττικής περί Αναθερώρη−
σης Άδειας Λειτουργίας της Μονάδας, ΦΕΚ 1750/Β/25−
05−2012, δυνάμει της οποίας η επιχείρηση λειτουργεί
υπό την ευθύνη της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ» και
με τον διακριτικό τίτλο 'RELAX PALACE ΧΑΛΑΝΔΡΙ 4'.
17. Τις υπ’ αριθ. 5523/27−06−2014 και 8742/03−12−2014
αιτήσεις της Σοφίας Μπουτσίνη ως εκπροσώπου της
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ Ι.Κ.Ε.»
και τον διακριτικό τίτλο "RELAX PALACE ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ",
με τα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται
στον φάκελο, αποφασίζουμε:
Αναθεωρούμε την σχετ. (16) όπως τροποποιήθηκε Από−
φαση, λόγω μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
της Μονάδας. Η Μονάδα στο εξής και δια της παρούσης
θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας με την
επωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ Ι.Κ.Ε.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετ. (16) απόφαση.
Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτη−
το προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει
τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της εποπτεύουσας
Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2345/95. Οποια−
δήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις ρυθμίσεις
των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που διέπουν την
ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπάγεται την άρση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ
F
Αριθμ. 895
(3)
Υπερωρίες μονίμου προσωπικού δακοκτονίας έτους
2015 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής της Π.Ε. Σάμου.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
΄Εχοντας υπόψη του τις διατάξεις :
1. Την περίπτωση 31 του τομέα Β της παραγράφου II
του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–
Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
2. Του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου».
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3. Tην υπ’ αριθμ. 49366/2411/9−10−2014 (ΦΕΚ 627/ΥΟΔΔ)
απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία
ορίζονται Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου και οι τομείς ευθύνης τους.
4. Την υπ’ αριθμ. 50541/2456/14−10−2014 (ΦΕΚ 2769/Β΄)
Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερει−
άρχες Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
5. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2015.
6. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε−
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρό−
νου (Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών−
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 ΦΕΚ
775/Β/9−6−2005).
7. Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 βάσει των οποίων
επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή−
λων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του
ν. 4261/2014 (ΦΕΚ107/Α΄) με τις οποίες τροποποιούνται
οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011
(ΦΕΚ 226/ Α΄) σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός ωρών
απογευματινής υπερωριακής με αμοιβή, εργασίας, δεν
μπορεί να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις εκατό είκοσι
(120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο κάθε
έτους και εκατό είκοσι (120) για το δεύτερο.
9. Την υπ’ αριθμ. 765/26−02−2015 Απόφαση Αντιπερι−
φερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής για ορισμό υπευθύνων
Δακοκτονίας έτους 2015.
10. Την αριθ. 167/2015 Απόφαση (Πρακτικού Νο 7) της
Οικονομικής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης
υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπικού Δακο−
κτονίας της Π.Ε Σάμου
11. Το Άρθρο 25 παράγραφος 7 του Ν .2738/1999 (ΦΕΚ
180/Α/09−09−1999), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε
1. Για τον Δ/ντη/Υπεύθυνο προγράμματος Δακοκτονί−
ας, τον επόπτη Δακοκτονίας, τον λογιστή Δακοκτονίας,
τον γραμματέα Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Σάμου υπερωριακή
εργασία, τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε−
ρών με αμοιβή, έως 31−12−2015 ως ακολούθως:
Α) Για τον Δ/ντη / Υπεύθυνο προγράμματος Δακοκτο−
νίας μέχρι 200 ώρες
Β) Για τον επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Γ) Για τον λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Δ) Για τον γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176
του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄) με τις οποίες τροποποιού−
νται οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011
(ΦΕΚ 226/ Α΄) ο αριθμός ωρών απογευματινής υπερωρια−
κής με αμοιβή, εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ’
ανώτατο όριο τις εκατό είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο
για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εκατό είκοσι (120)
για το δεύτερο.
2. Ο Δ/ντης/Υπεύθυνος προγράμματος Δακοκτονίας,
ο επόπτης Δακοκτονίας, ο λογιστής Δακοκτονίας και ο
γραμματέας Δακοκτονίας, οι οποίοι θα εφαρμόσουν το
πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2015 , είναι υπάλληλοι
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
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Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και έχουν ορισθεί με
την υπ’ αριθμ. 765/26−02−2015 απόφαση Αντιπεριφερει−
άρχη Αγροτικής Πολιτικής.
3. Με απόφαση του Δ/ντη/ Υπευθύνου προγράμμα−
τος Δακοκτονίας Σάμου θα καθορίζονται οι μήνες της
ως άνω υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και ο
αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλληλο
ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος
δακοκτονίας.
4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείτε
κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00 Υπεύθυ−
νος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγ−
ματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας
είναι ο Δ/ντης/Υπεύθυνος προγράμματος Δακοκτονίας
Σάμου στον οποίο ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλ−
ληλοι.
5. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύ−
νει της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 05241.0001 φορέας
3295 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής (Δακοκτονία), του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σάμου
στην ελαιοκομική περιοχή της οποίας θα εφαρμοστεί
το πρόγραμμα της δακοκτονίας.
Η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε
χιλιάδες ΕΥΡΩ (5.000 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάμος, 5 Μαρτίου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 986
(4)
Πραγματοποίηση Υπερωριακής με αμοιβή εργασίας από
υπαλλήλους που ασχολούνται στο Πρόγραμμα Κα−
ταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για το έτος 2015.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων
των Περιφερειών στη Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
2. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «περί Συλλο−
γικών Διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α180.
3. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
4. Την υπ’ αριθμ 49366/2411/9−10−2014 (ΦΕΚ 627/ΥΟΔΔ)
Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία
ορίζονται Αντιπεριφερειάρχες στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου και οι τομείς ευθύνης τους
5. Την υπ’ αριθμ. 50541/2456/14−10−2014 (ΦΕΚ 2769/Β΄)
Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την οποία
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερει−
άρχες Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
6. Τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας έτους
2015.
7. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζε−
ται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου
(Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών−Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877/9−6−2005, ΦΕΚ
Β 775)
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8.Το άρθρου 16 του Ν.3205/2003 βάσει των οποίων
επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή−
λων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του
Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄) με τις οποίες τροποποιούνται
οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011
σχετικά με την υπερωριακή εργασία, σύμφωνα με τις
οποίες ο αριθμός ωρών απογευματινής υπερωριακής με
αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ ανώτατο
όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και ανά
εξάμηνο του έτους.
10. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερω−
ριακή απασχόληση από την φύση του αντικειμένου της
Δακοκτονίας, καθώς την μισθοδοσία των Τομεαρχών
και του εργατοτεχνικού προσωπικού, την αναγκαιότη−
τα επεμβάσεων βάσει δεδομένων του δακοπληθυσμού
και όχι προγραμματισμένων επεμβάσεων, αναγκαιότητα
ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης των συνερ−
γείων ψεκασμού καθώς και του εποχικού προσωπικού.
11. Την υπ’ αριθμ. 361/28−01−2015 Απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής για ορισμό υπευθύνων
Δακοκτονίας έτους 2015.
12. Την υπ’ αριθ. 168/2015 Απόφαση (Πρακτικού Νο 7)
της Οικονομικής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου περί έγκρι−
σης ενεργειών προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2015
στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε
1. Για τον Δ/ντη Δακοκτονίας, τον επόπτη Δακοκτονί−
ας, τον λογιστή Δακοκτονίας, τον γραμματέα Δακοκτο−
νίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου υπερωριακή εργασία
απογευματινών ημερών με αμοιβή από τη δημοσίευση
της παρούσας έως 31−12−2015 ως ακολούθως:
Α) Για τον Δ/ντη Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Β) Για τον επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Γ) Για τον λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες
Δ) Για τον γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 120 ώρες
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176
του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄) με τις οποίες τροποποιού−
νται οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011
σχετικά με την υπερωριακή εργασία, σύμφωνα με τις
οποίες ο αριθμός ωρών απογευματινής υπερωριακής με
αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ ανώτατο
όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και ανά
εξάμηνο του έτους.
2. Ο Δ/ντης Δακοκτονίας, ο επόπτης Δακοκτονίας, ο
λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας,
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας
έτους 2015 είναι υπάλληλοι της Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χίου και έχουν ορισθεί με την αριθμ. 361/28−01−2015
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής
3. Με απόφαση του Δ/ντη Δακοκτονίας Χίου θα καθο−
ρίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για
τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής
του προγράμματος δακοκτονίας.
4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελεί−
ται εργάσιμη ημέρα από ώρα 03.00 μ.μ. έως 10.00 μ.μ.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της

πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης ερ−
γασίας είναι ο Δ/ντης Δακοκτονίας Χίου στον οποίο
ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.
5. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύνει
της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 5241 της Δ/νσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Χίου του φορέα 2295 Προστασία ελαιοπαρα−
γωγής, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Χίου στην ελαιοκο−
μική περιοχή της οποίας θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα
της δακοκτονίας. Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί τις
πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500 ΕΥΡΩ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 6 Μαρτίου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 919/Φ.39
(5)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμά−
των Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου με τίτλο:
«Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επί−
κτητων διαταραχών επικοινωνίας».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (195/
τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (228/τ. Α΄), του
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (159/τ. Α΄) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (24/τ. Α΄).
β) Του Ν. 3685/2008 (148/τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 ( 177/τ.Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (156/τ.Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 2848/2010 (71/τ. Α΄).
γ) Του Ν. 3374/2005 (189/τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (223/τ. Α΄) «Οργάνω−
ση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄) «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθμ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3−6−2013) Π.Δ. «Μετο−
νομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων –
Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (1466/τ. Β΄)
Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
4. Το υπ’ αριθμ. 1634/11−7−2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο−
λόγηση του τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου.
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5. Την υπ’ αριθμ. 1/02−02−2015 απόφαση της συνεδρία−
σης Ειδικής Σύνθεσης της Διεύθυνσης της Σχολής Επαγ−
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Ηπείρου.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/4−2−2015 απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π.
του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Πρόταση υλοποίησης Με−
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος
Λογοθεραπείας».
7. Την υπ’ αριθμ. 1/20−2−2015 απόφαση της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Πρόταση
υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
του τμήματος Λογοθεραπείας».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/26−02−2015 απόφαση του Συμ−
βουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Έγκριση πρότασης
υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
τμήματος Λογοθεραπείας
9. Την με αριθμ. 3/10−12−2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28−01−2013)
και την Y.A. με αριθμ. 19602/Ε5/12−02−2013 Διαπιστωτική
Πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου διοργα−
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−
2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) με
τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και
επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας», σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’ 148), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7.10.2014).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διεπιστημονική
και πολυπαραγοντική προσέγγιση των αναπτυξιακών και
επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας και των συνοδών
διαταραχών τους, ως προς τις διαδικασίες ανίχνευσης,
διάγνωσης, διαφορικής διάγνωσης και αντιμετώπισής
τους. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η
θεωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις
αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας και
αφετέρου η κλινική κατάρτιση και η πρακτική εφαρμογή.
Ειδικότερα θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη κατάρ−
τιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε συναφή ζητήματα
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως η κλινική και νευρο−
φυσιολογική προσέγγιση κατά τη διάγνωση, διαφορική
διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών,
η πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση, η χρήση ακοο−
λογικών, νευροωτολογικών και νευροαπεικονιστικών
μεθόδων στη διάγνωση, οι ψυχοκοινωνικές και ψυχο−
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η εφαρμογή εξειδικευμένων
τεχνικών αντιμετώπισης των διαταραχών αυτών και οι
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στη διάγνωση και
αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η προετοιμα−
σία εξειδικευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στην
ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή της λογοπα−
θολογίας. Παρέχει βάση για μεταπτυχιακές σπουδές
και έρευνα σε ιδιαίτερα εξειδικευμένο επίπεδο, συμ−
βάλλοντας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και πολυ−
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σχιδούς επαγγελματικής ταυτότητας και ανεξάρτητης
επιστημονικής σκέψης.
Ο σχεδιασμός τόσο του προγράμματος διδασκαλίας
των θεματικών ενοτήτων/ μαθημάτων, όσο και της κλι−
νικής πράξης και των πρόσθετων μορφών κατάρτισης
των μεταπτυχιακών φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις
από εξειδικευμένους καθηγητές/ερευνητές, συνέδρια)
αποσκοπούν:
• Στη βελτίωση της κατανόησης των αρχών της επι−
κοινωνίας και της κατάποσης
• Στην εξοικείωση με τις ανατομικές δομές και τους
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς πρόκλησης των αντί−
στοιχων διαταραχών
• Στην ανάπτυξη ικανοτήτων στην πρακτική πρόληψης,
αξιολόγησης και παρέμβασης στις διαταραχές επικοι−
νωνίας και κατάποσης
• Στην αύξηση των ικανοτήτων σχεδιασμού έρευνας
• Στην προώθηση της αίσθησης της ηθικής και ευ−
θύνης προς τα άτομα που παρουσιάζουν διαταραχές
ομιλίας, γλώσσας, ακοής και κατάποσης και προς τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Οι κλινικές υπηρεσίες του Τμήματος Λογοθεραπείας
του ΤΕΙ Ηπείρου και των συνεργαζομένων φορέων δί−
νουν την ευκαιρία για εποπτευόμενη κλινική εμπειρία
αντιπροσωπεύοντας το εύρος και το βάθος του επαγ−
γέλματος σε μια πληθώρα περιπτώσεων.
Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου ΜΔΕ, θα έχει τη
δυνατότητα να:
1. προαγάγει την αριστεία στην κλινική πράξη επε−
κτείνοντας και ενισχύοντας το υφιστάμενο υπόβαθρο
θεωρητικών γνώσεών του με την κριτική επίγνωση των
νέων αντιλήψεων και εξελίξεων στην κλινική εξειδίκευση
της επιλογής του.
2. εφαρμόζει τις υπάρχουσες επιστημονικές δεξιότη−
τες στην έρευνα και στην κλινική πρακτική.
3. επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη κατανόηση και εκμά−
θηση των εννοιών, των πληροφοριών και των τεχνικών
της μεθοδολογίας έρευνας.
4. σχεδιάζει και εφαρμόζει, με ένα βαθμό αυτονομίας,
λαμβάνοντας υπόψη την κλινική ηθική και δεοντολογία,
μικρής κλίμακας ερευνητικές μελέτες σε επιλεγμένη
κλινική ειδική περιοχή. Οι μελέτες αυτές θα δράσουν
ενισχυτικά στο επαγγελματικό του προφίλ.
5. επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση με συναδέλφους της
ειδικότητας μέσω επίσημων παρουσιάσεων αλλά και με
την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα τόσο με προφο−
ρικές παρουσιάσεις όσο και με δημοσιευμένα άρθρα σε
έγκριτα περιοδικά.
6. διατηρεί πνευματικό ενδιαφέρον και κριτική σκέψη
ως επαγγελματίας μέσω της έμπρακτης εφαρμογής
των επιστημονικών δεξιοτήτων που αποκόμισε και της
δια βίου μάθησης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογοθεραπείας απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Διε−
πιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων
διαταραχών επικοινωνίας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι−
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ούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογοθεραπείας,
αλλά και Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής και
Υγείας Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγ−
γελματική και ερευνητική εμπειρία στις διαταραχές επι−
κοινωνίας. Η επιλογή θα γίνεται με συνεκτίμηση του
βαθμού πτυχίου, της επιδόσεως σε εξετάσεις επιλογής
και συνέντευξης των υποψηφίων, όπως θα ορίζει ο κα−
νονισμός λειτουργίας του Μ.Π.Σ. που θα ακολουθήσει.

2

Διαταραχές Επικοινωνίας στις επί−
κτητες διαταραχές − Communication
Disorders in acquired disorders

6

3

Κλινική Ακοολογία − Clinical Audiology

6

4

Κλινική Νευροανατομία και νευρο−
φυσιολογία των διαταραχών επικοι−
νωνίας − Clinical neuroanatomy and
neurophysiology of communication
disorders

6

5

Ψυχοπαθολογία και Διαταραχές
Επικοινωνίας − Psychopathology and
Communication Disorders

6

Σύνολο

30

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα σπουδών, Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο
εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία (παραδόσεις, ερ−
γαστηριακές ασκήσεις, κλινική άσκηση πράξης και εξε−
τάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, ενώ το
τέταρτο διατίθεται για πρακτική άσκηση και εκπόνηση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων σε θεωρητικό
και εργαστηριακό επίπεδο, πρακτική άσκηση, καθώς και
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το Π.Μ.Σ., το οποίο είναι πλήρους φοίτησης, υποδι−
αιρείται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών.
Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται πέντε υποχρεωτικά
μαθήματα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι πιστωτικές
μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου πραγματο−
ποιείται η πρακτική άσκηση και εκπονείται η μεταπτυ−
χιακή διπλωματική εργασία, οι οποίες αντιστοιχούν σε
(30) τριάντα πιστωτικές μονάδες− ECTS.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες − ECTS.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Ωστόσο, Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση των ΠΜΣ
(π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων Ιδρυμάτων της αλ−
λοδαπής) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται
σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως η αγγλική. Επίσης μέριμνα θα δοθεί να προσφέ−
ρονται οι εισηγήσεις και μέσω της πλατφόρμας των
ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων.
Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Α/Α
1

Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

Διαταραχές Επικοινωνίας στις αναπτυ−
ξιακές διαταραχές – Communication
Disorders in developmental disorders

6

Β΄ Εξάμηνο
Α/Α

Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1

Σχεδιασμός και παρουσίαση Κλινικής
Έρευνας – Research Methods in Clinical
Practice

6

2

Εφαρμογές Νευρογλωσσολογίας στη
Λογοπαθολογία – Neuro−linguistics and
Speech and Language Therapy

6

3

Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ –Νοητι−
κή Υστέρηση− Εγκεφαλική Βλάβη − Σύν−
δρομα) – Developmental disorders

6

4

Αναπτυξιακές & Επίκτητες Διαταραχές
Μάθησης Γνωστικές/μεταγνωστικές
δυσλειτουργίες −Developmental and
acquired learning disabilities

6

5

Τεχνολογία Ανάλυσης Φωνής, Αντήχη−
σης και Ομιλίας −Voice, Resonance &
Speech Analysis using New Technologies

6

Σύνολο

30

Γ΄ Εξάμηνο
Α/Α

Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1

Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλε−
ξία: Διεπιστημονικές και πολυ−
πολιτισμικές προσεγγίσεις –
Specific Developmental Dyslexia:
Multidisciplinary and multicultural
approaches

6

2

Παθολογία
Aκοοφωνητικών
Oργάνων – Pathology of audio/
vocal organs

6

3

Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων
για την Λογοθεραπευτική Κλινική
Πράξη− Computing competencies
in speech and language therapy

6

4

Κλινικές Μέθοδοι στη Λογο−
παθολογία − Clinical Methods in
Speech and Language Pathology

6
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5

Γνωστική
αποκατάσταση
των διαταραχών επικοινωνί−
ας – cognitive rehabilitation of
communication disorders

6

Σύνολο

30

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α´
228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα
συνέχισης της λειτουργίας του.

Δ΄ Εξάμηνο
Α/Α

Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας−
Dissertation

20

2

Πρακτική Άσκηση – Work Placement

10

Σύνολο

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί−
ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχι−
ακούς φοιτητές. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί
και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Λογοθεραπείας ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων
της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες εγνωσμένου
επιστημονικού κύρους διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά κύκλο
σπουδών υπολογίζεται σε 70.000 ευρώ και κατανέμεται
ως εξής:
Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Ευρώ

Ποσοστό

1.

Κόστος Εκπαίδευσης

21000

30%

2.

Διοικητική και Γραμματειακή Υπο−
στήριξη

10500

15%

3.

Δημοσιότητα − Προβολή

3500

5%

4.

Λειτουργικά έξοδα –Αναλώσιμα−
Βιβλία

3500

5%

5.

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες από
ιδρύματα της αλλοδαπής

7000

10%

6.

Απόδοση στον Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου

24500

35%

ΣΥΝΟΛΟ

70.000

100%

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά προγράμ−
ματα και κοινοτικά προγράμματα, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 8 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Λογοθεραπείας
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις αντίστοιχες αίθουσες διδασκα−
λίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλινική Λογοθεραπεί−
ας, όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται
επαρκής και ικανοποιητική προκειμένου να καλύψει τις
εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή
υλοποίηση του Π.Μ.Σ. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
είναι δυνατόν να διενεργούνται και σε εγκαταστάσεις
συνεργαζόμενων φορέων.

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια

Ο Πρόεδρος
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

Άρτα, 5 Μαρτίου 2015
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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