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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   67798/Δ2 (1)

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267

τ.Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες δια−
τάξεις».

β) της παρ. 12 της υπ’ αριθμ. 3345/02−09−1988 υπουρ−
γικής απόφαση (ΦΕΚ 649 Β΄) «Ίδρυση και λειτουργία 
μουσικών σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο 
Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του 
Π.δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60 τ.Α΄) «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθου 35 του Π.δ. 376/1993 (ΦΕΚ 159
τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυ−
κείων».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 409/1994, (ΦΕΚ 226 τ.Α΄) «Αξι−
ολόγηση μαθητών του Γυμνασίου»

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 του Π.δ. 39/2014 
(ΦΕΚ 75 τ.Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, 
συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών 
Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124
τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης»

7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Την υπ’ αριθμ. 132127/Δ2/24−08−2015 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1840 τ.Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημά−
των των Α΄, Β΄και Γ΄τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και 
των Α΄, Β΄και Γ΄τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».

10. Την υπ’ αριθμ. 7888/Δ2/19−01−2016 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 166 τ.Β΄) «Προγράμματα Σπουδών των Μα−
θημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων».

11. Την υπ’ αριθμ. 180168/Δ2/10−11−2015 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 850 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλι−
τεχνικών Σχολείων».

12. Την με αριθμ. 277/22−3−2016 πράξη της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

13. Την ανάγκη επικαιροποίησης του θεσμικού πλαι−
σίου για τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ−
ΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1) Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγρά−
φονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων 
κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουρ−
γούν τρεις κατευθύνσεις:

α) Εικαστικών Τεχνών
β) Θεάτρου − Κινηματογράφου
γ) Χορού.
Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος 

σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.
2) Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοι−

τήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων 
διενεργείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 
κάθε σχολικού έτους.
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3) Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση καθώς 
και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα καθορίζονται, 
με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 
εκδίδεται μέχρι τα τέλη Μαΐου ύστερα από εισήγηση 
των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και της οικείας Διεύθυν−
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον 
καθορισμό του αριθμού των μαθητών είναι: η κτηριακή 
υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαί−
ες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία του σχολείου. Ο αριθμός των μαθητών ανά 
τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25) 
μαθητές.

4) Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής 
μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών/τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιο−
χής τους από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους. Σε 
περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υπο−
ψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, τότε ο 
γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση 
για κάθε κατεύθυνση.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδε−
μόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις 
υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από 
Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις 
οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των 
μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων.

5) Η συμμετοχή μαθητή στις διαδικασίες επιλογής για 
φοίτηση στην Α΄ τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν 
στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε 
Μουσικό Σχολείο, σε Πρότυπο Σχολείο ή σε Πειραμα−
τικό Σχολείο.

6) Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν 
στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτεί−
ται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία 
από τις κατευθύνσεις «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η 
οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Καλ−
λιτεχνικού Σχολείου και έγκριση της Επιτροπής Καλλι−
τεχνικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά 
Σχολεία είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθη−
γητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) που δι−
δάσκουν τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας στην 
αντίστοιχη κατεύθυνση ή Σχολικό σύμβουλο της αντί−
στοιχης ειδικότητας ή Μέλος της Επιτροπής Καλλιτε−
χνικών Σχολείων. Σε περίπτωση συμμετοχής Συμβούλου 
ή Μέλους της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων αυτοί 
θα ορίζονται ως πρόεδροι. Η τελική σύνθεση: Πρόεδρος, 
μέλη, γραμματέας θα αναγράφονται στην Απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύνθεση επιτροπών:
α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκ−

παιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 − Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 
και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως 
γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμο−
λόγησης.

β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου: Ένας 
(1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.41−Δραματικής Τέχνης, 
ένας (1) από τους διδάσκοντες Κινηματογράφο, ένας 
(1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ32 − θεατρικών Σπουδών 

ή άλλος εκπαιδευτικός με εξειδίκευση σπουδών στο 
θέατρο ή τον Κινηματογράφο και ένας (1) εκπαιδευτικός 
οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας 
δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Τρεις (3) διδάσκοντες 
Χορό εκ των οποίων ο ένας (1) να είναι εκπαιδευτικός 
κλάδου ΠΕ11 − Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδο−
σιακού χορού και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε 
κλάδου ως γραμματέας.Ο γραμματέας δεν έχει δικαί−
ωμα βαθμολόγησης. Επίσης, ορίζεται μία διδάσκουσα 
το μάθημα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για 
το αρχικό ζέσταμα.

Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων 
αξιολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής 
Επιλογής Μαθητών.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου συμμετέ−
χει στη διαδικασία επιλογής μαθητών με αποκλειστική 
αρμοδιότητα τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επι−
λογής. Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου δεν 
έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

7) Οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται ως εξής:
Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών (μέγιστος βαθ−

μός 100 μονάδες):
1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).
Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθη−

τές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχε−
διάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους 
δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστά−
σεων 30X50 εκ. και θα τους δοθούν περισσότερα από 
ένα. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: 
υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέ−
λα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, 
ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές (Ποσοστό επί του συνολικού 
βαθμού 80%)

2ο ΘΕΜΑ. (διάρκεια 1.00 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται 

στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως 200 
λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους 
πάνω σ' αυτό. (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%)

Στην Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου (μέγι−
στος βαθμός 100 μονάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα).
Προετοιμασία ομάδας (Ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: 

Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε 
ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμα−
σία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι 
υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε τέσσερις ομάδες 
(6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα 
τους δώσει η επιτροπή.(Ποσοστό επί του συνολικού 
βαθμού 40%)

2ο ΘΕΜΑ.
Απόδοση Κειμένου: Κατά την ημέρα των εξετάσεων 

οι υποψήφιοι μαθητές παίρνουν από την επιτροπή ένα 
μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα/πεζό 50−80 λέξεων) 
το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το 
πρώτο στάδιο (ζέσταμα−αυτοσχεδιασμός) καλούνται να 
αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντας το δυνατά ενώπιον 
της επιτροπής. (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 
20%)

3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.00 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από 

ένα σύνολο εικόνων (έως 15) 5 εικόνες (φωτογραφίες), 
με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που 
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καλούνται στη συνέχεια να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις 
περίπου). (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 40%).

[Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί 
A4]

Στην Κατεύθυνση Χορού (μέγιστος βαθμός 100 μο−
νάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα)
α) Ενεργοποίηση (Ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές 

και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα) 
συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει 
ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στο χώρο. 
Όλες οι ασκήσεις θα κινητοποιήσουν τη δημιουργική 
φαντασία των παιδιών και θα αποτελέσουν έμπνευση 
για αυτοσχεδιασμό. (Ποσοστό επί του συνολικού βαθ−
μού 30%)

β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολο−
κληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή 
και χωρίς μουσική, που θα δώσει η επιτροπή. (Ποσοστό 
επί του συνολικού βαθμού 40%)

γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Στη συνέχεια ο κα−
θηγητής ή η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει 
Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτε−
λεί η ομάδα. (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 10%).

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.00 ώρα).
Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες 

διαλέγουν από ένα σύνολο 15 εικόνων, 3 έως 5 εικόνες 
(φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, 
που καλούνται να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις περίπου). 
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%)

[Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί 
A4]

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθη−
τών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των 
μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από 
μία ημέρες. Το σχολείο θα ανακοινώσει με ποια ακρι−
βώς σειρά (ονοματεπώνυμα υποψηφίων) θα μπαίνουν οι 
ομάδες προς εξέταση.

8) Οι υποψήφιοι μαθητές βαθμολογούνται ως εξής:
Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε 

ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφρα−
γίδα του Γυμνασίου και υπογράφεται από τον βαθμολο−
γητή και τον Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Μαθη−
τών. Ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας 
ανά θέμα όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής 
αποτελεί τη βαθμολογία του υποψήφιου μαθητή ανά 
θέμα. Το ποσοστό επί του συνολικού βαθμού που λαμ−
βάνει η βαθμολογία κάθε θέματος καθορίζεται στην 
προηγούμενη παράγραφο.

9) Μετά το πέρας των εξετάσεων συνέρχονται οι Επι−
τροπές Επιλογής Μαθητών. Με ευθύνη του Προέδρου 
και του Γραμματέα και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέ−
τασης υποψηφίων συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες 
ανά κατεύθυνση και με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, 
οι οποίοι αναρτώνται στο οικείο Γυμνάσιο και διαβιβά−
ζονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης με κοινοποίηση στην Επιτροπή Καλλιτεχνικών 
Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Ο. μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, 
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης.

Το δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων μαθητών σε 
ένα από τα τμήματα των τριών Κατευθύνσεων της Α΄ 
τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, όπως αυτά καθορί−
ζονται στην παρ. 2 του παρόντος, προκύπτει από την 

σειρά κατάταξης τους στους αξιολογικούς πίνακες ανά 
Κατεύθυνση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 25η θέση αυτή κα−
ταλαμβάνεται ανά Κατεύθυνση ως ακολούθως: 

Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγείται 
ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο 1ο 
ΘΕΜΑ.

Για την Κατέυθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου προ−
ηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγα−
λύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ 
και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος 
ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του 
αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Στην εξαιρετική περίπτωση που παρουσιαστεί ισο−
βαθμία για την 25η θέση και αφού έχουν ληφθεί υπόψη 
τα ανωτέρω κριτήρια τότε εγγράφονται στην Α΄ τάξη 
του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμίσαντες.

10) Στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που επε−
λέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλι−
τεχνικών Γυμνασίων χορηγείται σχετικό υπηρεσιακό 
σημείωμα από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο οι 
γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν στο Γυμνάσιο όπου έχει 
εγγραφεί το παιδί τους μετά την αποφοίτηση του από 
το Δημοτικό σχολείο.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ 
τάξη Γυμνασίου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο Γυ−
μνάσιο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές 
συμπληρώνονται από τους υποψήφιους μαθητές που 
είναι εγγεγραμένοι στους αξιολογικούς πίνακες ανά 
Κατεύθυνση, με αυστηρή τήρηση της σειράς κατάταξης 
στους πίνακες.

Μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου οι κενές θέσεις στην 
Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων δεν συμπληρώ−
νονται.

11) Στην εξαιρετική περίπτωση που κατά την διαδι−
κασία επιλογής των υποψήφιων μαθητών της Α΄ τάξης 
του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου,τον Ιούνιο ο αριθμός των 
υποψηφίων σε μία Κατεύθυνση είναι μικρότερος από 
τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για το 
συγκεκριμένο Καλλιτεχνικό Σχολείο τότε οι εισαγωγικές 
εξετάσεις δύνανται να επαναληφθούν το Σεπτέμβριο 
μαζί με τις κατατακτήριες εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Γυ−
μνασίου.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τις επαναλη−
πτικές εισαγωγικές εξετάσεις είναι ακριβώς η ίδια με 
την διαδικασία επιλογής μαθητών του Ιουνίου.

12) Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλ−
λιτεχνικών Γυμνασίων γίνονται έως και τις πέντε (5) 
Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ − ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1) Οι μετεγγραφές μαθητών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη 

του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου από άλλο Καλλιτεχνικό 
Γυμνάσιο επιτρέπονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές 
θέσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο υποδοχής και σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2) Μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνι−
κού Γυμνασίου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς 
ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε άλλο Γυμνάσιο 
Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να με−
τεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Κατά τα 
λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις 
κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.
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3) Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα 
Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και εφόσον υπάρχουν κενές 
θέσεις στην Β΄τάξη και την Γ΄τάξη των Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων οι κενές αυτές θέσεις συμπληρώνονται μέσω 
κατατακτηρίων εξετάσεων.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μετά την 
λήξη των επαναληπτικών/παραπεμπτικών εξετάσεων 
του Σεπτεμβρίου και εντός του ιδίου μηνός.

4) Για την επιλογή των μαθητών που θα συμπληρώ−
σουν τις κενές θέσεις στη Β΄ και στη Γ΄τάξη των Καλ−
λιτεχνικών Γυμνασίων, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, 
συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για 
κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις «Επιτροπή Κατα−
τακτηρίων Εξετάσεων». Οι Επιτροπές Κατατακτηρίων 
Εξετάσεων ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση 
του Καλλιτεχνικού Σχολείου και έγκριση της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η σύνθεση των Επιτροπών Κα−
τατακτηρίων Εξετάσεων είναι αντίστοιχη με την σύνθε−
ση των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών που συγκροτού−
νται για τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων της 
Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και ο ορισμός 
τους γίνεται με την ίδια διαδικασία.

5) Μετά τη λήξη των παραπεμπτικών εξετάσεων του 
Σεπτεμβρίου, με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται οι τυχόν κενές θέ−
σεις στη Β΄ τάξη και στη Γ΄ τάξη του Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων 
μαθητών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμε−
τοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Καλλιτεχνικό 
Γυμνάσιο της περιοχής τους, από την ημέρα της προ−
κήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την παραμονή της 
διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμό−
νες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες 
εξετάσεις πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις 
υγείας και καλής φυσικής και ορθοπεδικής κατάστασης 
από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό 
στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των 
μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων.

6) Στις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι της 
κάθε Κατεύθυνσης εξετάζονται με βάση την ύλη που 
διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στα 
μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας, όπως αυτά καθορί−
ζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα, 
της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η διδαχθείσα ύλη ανακοινώνεται από το Καλλιτεχνικό 
Γυμνάσιο με τη λήξη του διδακτικού έτους. Επιτυχόντες 
είναι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τουλάχιστον τη 
βάση στο καθένα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης 
που επέλεξαν.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΩΝ

1) Για την αξιολόγηση των μαθημάτων Γενικής Παιδεί−
ας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών 
Σχολείων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και 
για τα υπόλοιπα Γυμνάσια.

2) Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας στην Α΄, Β΄ και 
Γ΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων διδά−
σκονται εργαστηριακά και εξετάζονται όλα με τη μορφή 
καλλιτεχνικών εφαρμογών εκτός από τα ακόλουθα:

• Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών)
• Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματο−

γράφου)
Για την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα 

Καλλιτεχνικής Παιδείας κατά τη διάρκεια των τριμή−
νων συνεκτιμώνται τα εξής: α) ο ατομικός φάκελος των 
μαθητών, όπου τηρείται και περιλαμβάνει τα ατομικά 
έργα των μαθητών ως σύνολο, β) η συμμετοχή, το ενδι−
αφέρον, η προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες στις εργασίες 
στην τάξη αλλά και η συνολική δραστηριότητα μέσα 
στο σχολείο, γ) ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και δεξι−
οτήτων, δ) οι ερευνητικές και οι ομαδικές εργασίες, που 
υλοποιούνται, ε) τα αποτελέσματα της επίδοσης των 
μαθητών στα διαγωνίσματα και στα τεστ των τριμήνων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση 
του κάθε γνωστικού αντικειμένου θα πρέπει να αναζητά 
ο εκπαιδευτικός στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών 
Γυμνασίου.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) Για την αξιολόγηση των μαθητών των Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων στα μαθήματα Γενικής Παιδείας στις προ−
αγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις εφαρμόζονται οι 
διατάξεις που ισχύουν και για τα υπόλοιπα Γυμνάσια.

2) Ως προς την διαδικασία εξέτασης των μαθημάτων 
Καλλιτεχνικής Παιδείας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των 
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, κατά τις τελικές, προαγωγι−
κές και απολυτήριες εξετάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς είναι:
• Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών)
• Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματο−

γράφου)
Στις γραπτές προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις 

των ως άνω μαθημάτων περιλαμβάνονται ερωτήσεις 
οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες. Η Α ομάδα 
περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, 
κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που ελέγχουν την 
κατοχή των γνώσεων και την κατανόηση τους. Η Β ομά−
δα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις, κατά την κρίση 
του εκπαιδευτικού που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων 
και κριτικής ικανότητας. Η κατανομή της βαθμολογίας 
σε κάθε ομάδα ερωτήσεων μπορεί να διαφοροποιεί−
ται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων 
που τις αποτελούν (π.χ. 50%−50%). Η βαθμολόγηση των 
ερωτήσεων, όχι περισσότερες από 5 σε κάθε ομάδα, 
καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα−
κοινώνεται στους μαθητές γραπτώς. Για τα υπόλοιπα 
μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ισχύουν τα εξής:

3) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των μα−
θημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Ει−
καστικών Τεχνών περιλαμβάνουν εφαρμογές που θα 
αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα 
με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, ώστε να 
εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέ−
δωσης της διδαχθείσας ύλης ενός εκάστου γνωστι−
κού αντικειμένου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, 
οι διαστάσεις των αντικειμένων και της σχεδιαστικής 
επιφάνειας θα ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

4) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των μα−
θημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης 
Θεάτρου − Κινηματογράφου γίνονται με παρουσίαση 
μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας (σκηνής, αυτοσχε−
διασμού, τραγουδιού κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά 
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την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με 
τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου θα 
εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της 
διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

5) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των μαθη−
μάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Χορού 
διενεργούνται με παρουσίαση μιας ομαδικής ή ατομικής 
εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού, κ.ο.κ.). Η βαθμο−
λόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, 
ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος 
όπου θα εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδω−
σης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αξιολόγησης ειδικά για το 
κάθε γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να αναζητά ο 
εκπαιδευτικός στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών 
Γυμνασίου.

Οι εξετάσεις, προαγωγικές ή απολυτήριες, έχουν θέση 
γραπτής εξέτασης παρ'όλο που δεν γίνονται γραπτά.
Οι φυσικώς αδύνατοι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

6) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ερ−
γαστηριακών μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας διε−
νεργούνται ενώπιον διμελούς επιτροπής εκπαιδευτικών 
του αντικειμένου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του κάθε σχολείου. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 
μετά το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων 
(Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας) και δεν επιδέχο−
νται αναβαθμολόγηση.

7) Ο τελικός βαθμός ενός εκάστου των εργαστηρι−
ακών και των θεωρητικών μαθημάτων Καλλιτεχνικής 
Παιδείας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των 
τριών τριμήνων και του βαθμού της τελικής εξέτασης 
διαιρουμένων διά του τέσσερα (4).

ΣΤ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
1) Για την προαγωγή ή απόλυση μαθητών των Καλ−

λιτεχνικών Γυμνασίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
για όλα τα ημερήσια Γυμνάσια της χώρας διατάξεις 
(Π.δ. 182/1984, άρθρο 1, παρ. 1, 2, 3).

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:
α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας ετήσιο 

γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και (4) μαθήματα της 

ομάδας Β Γενικής Παιδείας και έχει μέσο όρο όλων των 
μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον πλήρες 
δέκα (10).

γ) Όταν υστερεί σε ένα(1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθή−
ματα της ομάδας Α Γενικής Παιδείας και έχει Μ.Ο. όλων 
των μαθημάτων της ομάδας Α τουλάχιστον 13 (12, 5).

δ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθή−
ματα των ομάδων Α και Β Γενικής Παιδείας και ισχύουν 
αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων 
για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

2) Ο μαθητής παραπέμπεται σε επανεξέταση, σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Σεπτέμβριο, σε όσα 
μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί 
σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πλη−
ρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου.

3) Ο μαθητής απορρίπτεται όταν δεν εμπίπτει σε κα−
μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγρά−
φων του παρόντος, άρα δεν κρίνεται άξιος προαγωγής 
ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει στην ίδια τάξη, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, 
του άρθρου 2, που Π.δ. 580/1982 (ΦΕΚ 105, 31−8−1982).

4) Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων 
Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας αποτελεί το βαθμό 
προαγωγής ή απόλυσης στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.

Στους αποφοίτους των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων χο−
ρηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται 
τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας καθώς 
και η επίδοση ανά μάθημα.

5) Ο μαθητής που προάγεται σύμφωνα με τις παραπά−
νω προϋποθέσεις αλλά υστερεί σε μάθημα Καλλιτεχνικής 
Παιδείας έχει το δικαίωμα επανεξέτασης το Σεπτέμβριο. 
Εάν προκύπτει και πάλι επίδοση μικρότερη του δέκα 
(10) ως Μ.Ο. τότε ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη ή 
μετεγγράφεται σε άλλο σχολείο Γενικής Παιδείας.

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγ−

γράφονται αυτομάτως στη Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού 
Λυκείου.

2) Κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο οργανώνει καλλιτε−
χνικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του διδακτικού 
έτους, που εγκρίνονται από το σύλλογο διδασκόντων.

3) Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μα−
θητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, ισχύουν οι διατά−
ξεις του άρθρου 7 παρ. 4, του Π.δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75 τ.Α΄) 
με προσαύξηση των απουσιών κατά 16 αδικαιολόγητες.

4) Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα 
Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες δια−
τάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια καθώς 
και με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα 
θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

    F 
 Αριθμ. απόφ. 67 (2)
Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, 

παροχών σε είδος για το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ − 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(Συνεδρίαση 10/07.04.2016)

Α  φού έλαβε υπόψη: 
1) Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/1951  (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/

21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, β) Του άρθρου 25 παρ. 4 του A.N. 1846/
1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21−6−1951), γ) Του άρθρου 19 του Κα−
νονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. δ) Του άρθρου 12 περί 
Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/
22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ.Β΄/1937).

2) Τη με αριθμ. Α42/2/01−04−2016 εισήγηση της Δ/νσης 
Ασφάλισης − Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των χορη−
γουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για 
το έτος 2016».
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3) Τις εισηγήσεις των Τ.Δ.Ε. των Υποκ/των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4) Τις απόψεις των μελών.
5) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 

Υπηρεσίας, πλην του Ε. Ραλλάκη, ο οποίος μειοψήφησε, 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την έγκριση για τις ασφαλιστικές περιοχές όλων των 
Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
της προτεινόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης της 
αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος για το έτος 
2016, ως κάτωθι:

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ
β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ
γ) Για κατοικία (μην.)  75,40 ΕΥΡΩ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.)  301,50 ΕΥΡΩ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ−ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
F   

 Αριθμ. 5446 (3)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινών 

και εξαιρέσιμων των υπαλλήλων του Νοσοκομείου 
Πτολεμαΐδας, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου για το 
έτος 2016.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ − ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176

τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «........... για το προσωπικό 
των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπε−
ρωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης του μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρε−
πόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί−
ων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ...........»

2. Το από 2/2/2016 e−mail της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 
σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 1997/31−12−2015 απόφαση Διοικητή 
3ης ΥΠΕ έγκρισης ποσού αποζημίωσης 240 εφημεριών 
Επιστημονικού προσωπικού ύψους 27.900,00 € για το 
Νοσοκομείο.

4. Την υπ’ αριθμ 1966/31−12−2015 απόφαση Διοικητή 3η 
ΥΠΕ έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι−
μου προσωπικού και του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
69330 ωρών ύψους 186.500,00 € για το Νοσοκομείο μας.

5. Το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι στα όρια των 
πιστώσεων και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου συνολικά για 229 άτομα καθώς και 
69330 ώρες απασχόλησης αναλυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 60 άτομα 1500 ώρες καθη−
μερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 750 ώρες με κόστος 

6114,00 € (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές εισφορές 640,00 € 
(ΚΑΕ 0551,0552,0555) και για το β΄ εξάμηνο έτους 2016 σε 
750 ώρες με κόστος 6114,00 (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές 
εισφορές 640,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και επιπλέον 
4000 ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας − Νυ−
χτερινών επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 
2016 σε 2000 ώρες με κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) 
και εργοδοτικές εισφορές 1255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) 
και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 2000 ώρες με 
κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 
1255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω−
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015

Β) αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 229 άτομα 63830 ώρες επι−
μεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 31915 
ώρες με κόστος 78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτι−
κές εισφορές 8.255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και για 
το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 31915 ώρες με κόστος 
78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 8. 
255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555)

6. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το 
μήνα σε 24ώρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του 
προσωπικού κατά τις Αργίες− Εξαιρέσιμες και Νύχτες, 
την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου η ο οποία προϋπήρχε, οξύνθηκε και 
έφτασε σε κατάσταση οριακή μετά τις μαζικές συνταξι−
οδοτήσεις με αποτέλεσμα το εναπομείναντα προσωπικό 
να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του ωραρίου 
ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη και νύχτες προκειμέ−
νου οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους.

7. Την σχετική εισήγηση του γραφείου Μισθοδοσίας 
του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης, νυχτερινών και εξαιρέσιμων των υπαλλήλων του 
Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας μόνιμων και ιδιωτικού δικαί−
ου για το έτος 2016 συνολικά για 229 άτομα καθώς και 
69330 ώρες απασχόλησης αναλυτικά ως εξής:

α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αρ−
γιών και β) εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών, 
συνολικά για 229 άτομα καθώς και 69330 ώρες απα−
σχόλησης συνολικού κόστους 214.400,00 € όπως έχουν 
εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ανα−
λυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 60 άτομα 1500 ώρες καθη−
μερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 750 ώρες με κόστος 
6114,00 € (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές εισφορές 640,00 € 
(ΚΑΕ 0551,0552,0555) και για το β΄ εξάμηνο έτους 2016 σε 
750 ώρες με κόστος 6114,00 (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές 
εισφορές 640,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και επιπλέον 
4000 ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας − Νυ−
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χτερινών επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 
2016 σε 2000 ώρες με κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) και 
εργοδοτικές εισφορές 1255,00 € (ΚΑΕ 0551, 0552, 0555) 
και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 2000 ώρες με 
κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 
1255,00 € (ΚΑΕ 0551, 0552, 0555).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω−
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015

Β) αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων 

ημερών μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού 
Δικαίου του Νοσοκομείου συνολικά 229 άτομα 63830 
ώρες επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 
σε 31915 ώρες με κόστος 78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και 
εργοδοτικές εισφορές 8.255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) 
και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 31915 ώρες με 
κόστος 78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφο−
ρές 8.255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πτολεμαΐδα, 21 Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.α.α.
Η Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας

ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02013421305160008*

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

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

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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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