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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10587 (1)
  Επιμόρφωση Α΄ και Β΄ φάσης των εκπαιδευτικών Πρω−

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολι−
κών ετών 2012−2013 και 2013−2014 στο πλαίσιο των 
Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτε−
ραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−

μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄). «Διαχείριση, παρακολούθη−
ση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 
άλλες διατάξεις».

1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι−
δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) 
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 
(ΦΕΚ 152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών 
Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαι−
δευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄).

1.3. Τoυ άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυ−
βερνητικά όργανα».

1.4. Του άρθρου 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 
296 Α΄) και το άρθρο 17 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) 
«Εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης και άλλες διατάξεις». 

1.5. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78 Α΄), 145/1997  
(ΦΕΚ 127 Α΄) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 Α΄). 

1.6. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−06−2012) «Ίδρυση και 
Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

1.7. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−06−2012) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

1.8. Του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 
199 Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με ανα−
πηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄) 
και το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄).

1.9. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης».

1.10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

2. Τις αποφάσεις.
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2.1 Με αριθμό 20087/2008 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2665 Β΄) σχετικά με την «Οργάνωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
11726/2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2126 Β΄).

3. Το με αριθμ. 33/05−01−2009 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Υπ.ΠΔΒΜΘ περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής 
επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο.

4. Τις υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠEΔΒΜ 10803/06−7−2012, ΕΥΔ/
ΕΠEΔΒΜ 10804/06−7−2012 και ΕΥΔ/ΕΠEΔΒΜ 10802/
06−7−2012 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 
των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτι−
κής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 
αντίστοιχα του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

5. Τα Τεχνικά Δελτία Έργου των Πράξεων «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση».

6. Το υπ’ αριθμ. 4651/13−9−2010 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ 
προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο περί γνωμοδότησης ειδι−
κού επιμορφωτικού προγράμματος για την εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω των ΠΕΚ.

7. Την 26/2010 πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την οποία γνωμοδό−
τησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το πρόγραμμα της 
επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ φάσης των εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο των Πράξεων « Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υπο−
στήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1, 2 και 3.

8. Το υπ’ αριθμ. 12159/29−06−2011 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σχετικά 
με το «Ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εξειδι−
κευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω 
των ΠΕΚ» προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9. Το υπ’ αριθμ. 73024/Γ6/28−06−2012 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ «Επιμορφωτικό 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ».

10. Το υπ’ αριθμ. 8985/02−10−2012 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων «Ειδικό 
επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εξειδικευμένη εκπαι−
δευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω των ΠΕΚ» προς 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το υπ’ αριθμ. 2809/4−10−2012 έγγραφο του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Απάντηση σε έγ−
γραφο με ΑΠ 8985/2−10−2012 με θέμα Ειδικά Επιμορ−
φωτικά Προγράμματα για εξειδικευμένη εκπαιδευτική 
υποστήριξη».

12. Την θετική εισήγηση του Συμβούλου Α΄ του Υπουρ−
γού του ΥΠΑΙΘΠΑ Β. Κουρμπέτη, με αριθμ. 9151/10−10−
2012, για το Ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα για την 
εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μα−
θητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
μέσω των ΠΕΚ.

13. Την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου για την 
πραγματοποίηση ειδικού επιμορφωτικού προγράμμα−
τος(αρχική επιμόρφωση Α΄ και Β΄ φάση) στο πλαίσιο των 
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη. Τυχόν δαπάνη λόγω μετακινήσεων εκτός έδρας 
επιμορφούμενων και επιμορφωτών είτε για την αποζη−
μίωση των επιμορφωτών θα καθοριστούν με νεώτερες 
αποφάσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος 

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η 
επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει 
προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος της 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες (παράλληλη στήριξη κ.ά.) σε πρώτη (Α) φάση με 
γενική επιμόρφωση σε θέματα που θεωρούνται βασικά 
και απαραίτητα για την εφαρμογή του προγράμματος 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την έντα−
ξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και σε δεύτερη (Β) φάση με τη συστηματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση των επιμορφούμενων για την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Άρθρο 2
Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες για το επιμορφωτικό πρόγραμ−
μα της πρώτης (Α) και της δεύτερης (Β) φάσης είναι 
οι ακόλουθες:

Θεματικές Ενότητες Διδακτικές
ώρες

ΘΕ 1
1. Εισαγωγική ενημέρωση για τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και την ανάπτυξη του Προγράμματος
2. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση
3. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα Ένταξης 

2 ώρες
2 ώρες
3 ώρες

ΘΕ 2
1. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Ιδιαιτερότητες, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, 
τελική) υποστηρικτικές παρεμβάσεις
2. Νοητική Αναπηρία. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση

7 ώρες

ΘΕ 3 1. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση (Ι) 
2. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση (ΙΙ)

7 ώρες
3 ώρες

ΘΕ 4 Προβλήματα Συμπεριφοράς και η διαχείρισή τους 4 ώρες

ΘΕ 5 Προβλήματα ακοής – Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση 4 ώρες
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ΘΕ 6 Προβλήματα όρασης − Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση 3 ώρες

ΘΕ 7 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση 7 ώρες

ΘΕ 8 Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία−Θέσεις και αντιθέσεις 7 ώρες

ΘΕ 9 Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης 7 ώρες

ΘΕ 10 Οι επιπτώσεις της Ένταξης σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο − Συνεργατικές στρατηγικές 2 ώρες

ΘΕ 11

1. Διεθνής επαγγελματική δεοντολογία−Ειδίκευση του ειδικού παιδαγωγού − Τα 10 επαγγελματικά πρότυπα 
(Θεμελιώδεις αρχές − Ανάπτυξη και χαρακτηριστικά μαθητών, Ατομικές διαφορές στη μάθηση, Διδακτικές 
στρατηγικές, Μαθησιακά περιβάλλοντα και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, Γλώσσα, Διδακτικός σχεδιασμός, 
Αξιολόγηση, Επαγγελματική και ηθική πρακτική, Συνεργασία)
Συνεργασία παιδαγωγού τάξης και ειδικού παιδαγωγού
2. Το ημερολόγιο αναστοχασμού ως εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης της εμπειρογνωμοσύνης και της συ−
νεργασίας των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

3 ώρες

2 ώρες

ΘΕ 12

1. Σχολική Πραγματικότητα Μελέτη περίπτωσης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος από τους εκπαι−
δευτικούς, ανατροφοδότηση και αναστοχασμός
2. Τελική Αξιολόγηση γνώσεων και στάσεων
3. Εξαγωγή συμπερασμάτων 

5 ώρες

1 ώρα
1 ώρα

Άρθρο 3
Διάρκεια − Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύ−
τερης (Β) φάσης θα είναι διάρκειας δύο (2) εβδομάδων 
και εβδομήντα (70) διδακτικών ωρών και θα πραγμα−
τοποιηθεί τα σχολικά έτη 2012−2013 και 2013−2014 στις 
έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των 
Π.Ε.Κ. Επίσης θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 
2014−2015 με την προϋπόθεση χρονικής παράτασης των 
Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραι−
ότητας 1, 2 και 3. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφω−
τικών προγραμμάτων θα ορισθούν από τα κατά τόπους 
ΠΕΚ. 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα 
Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα αυτών:

Π.Ε.Κ.

1ο Αθήνας

2ο Αθήνας

3ο Αθήνας

Πειραιά

1ο Θεσσαλονίκης

2ο Θεσσαλονίκης

Αλεξανδρούπολης

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κοζάνης

Λαμίας

Λάρισας

Μυτιλήνης

Πάτρας

Τρίπολης

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής επιμορφούμενων

1. Υποχρέωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμ−
μα έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί στο 
πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαι−
δευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 
του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

2. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα 
συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ανέρχεται 
ενδεικτικά σε 1455 για κάθε σχολικό έτος. 

Ο ανωτέρω αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
μπορεί να αυξομειώνεται σύμφωνα με τις προσλήψεις 
που θα πραγματοποιηθούν. 

3. Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επι−
μορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν 
τοποθετηθεί. 

4. Ο αριθμός των τμημάτων θα καθοριστεί από τα 
κατά τόπους Π.Ε.Κ. ανάλογα με τον αριθμό των εκ−
παιδευτικών και τις έδρες τους με σκοπό την ελαχι−
στοποίηση των μετακινήσεων και τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση. 

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής επιμορφωτών

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και 
δεύτερης (Β) φάσης σύμφωνα με το άρθρο 56 του 
Ν. 3966/2011 δύνανται να διδάξουν: Ειδικοί επιστήμονες, 
μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), σχολικοί σύμβουλοι, εκπαι−
δευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και άλλοι 
δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες που έχουν τα απαιτού−
μενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα.

Οι ανωτέρω θα ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών 
το οποίο θα δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα από 
κάθε Π.Ε.Κ.

Κριτήρια και μοριοδότηση για την αξιολόγηση του 
κάθε Επιμορφωτή

Για την ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών με σειρά 
προτεραιότητας για κάθε θεματική ενότητα ο κάθε ενδι−
αφερόμενος θα βαθμολογείται με τα ακόλουθα κριτήρια 
τα οποία μοριοδοτούνται ως εξής:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τίτλοι σπουδών στην ΕΑΕ και συναφών ειδικοτήτων*
Διδακτορικό Δίπλωμα
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
Πτυχίο Διδασκαλείου 

12
7

5 για Α.Ε.Ι./3 για τριετές
Τ.Ε.Ι./2 για διετές

Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
5

Άλλοι Τίτλοι σπουδών*
Διδακτορικό Δίπλωμα
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
Πτυχίο Διδασκαλείου
ΣΕΛΜΕ
ΣΕΛΔΕ
*Σε περίπτωση περισσότερων τίτλων σπουδών σε διαφορετικό αντικείμενο μοριοδοτούνται όλοι οι τίτ−
λοι, ενώ στο ίδιο αντικείμενο βαθμολογείται ο ανώτερος τίτλος. 

8
4

3 για Α.Ε.Ι./2 για τριετές
Τ.Ε.Ι./1 για διετές

Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
3

0,5
0,5

Πρόσθετα προσόντα:

− Ξένες Γλώσσες**(μέχρι 2 ξένες γλώσσες)
1. Κατηγορία/Επίπεδο Γ2/C2/Άριστη γνώση
2. Κατηγορία/Επίπεδο Γ1/C1/Πολύ καλή γνώση
3. Κατηγορία/Επίπεδο Β2/Καλή γνώση
− Τ.Π.Ε.**
1. Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου
2. Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου
**Τα παραπάνω δεν προσμετρώνται αθροιστικά αλλά λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση του ανώτερου 
προσόντος. 

2
1

0,5
2
3

Εμπειρία ως επιμορφωτής (σε διδακτικές ώρες) (έως 20 μόρια)
Από 1 έως 20 ώρες
Από 21 έως 40
Από 41 έως 60
Από 61 έως 80
Από 81 έως 100
Από 101 έως 200
Από 200 και άνω

2
4
6
8
10
15
20

Εμπειρία ως επιμορφωτής στη Γ΄φάση επιμόρφωσης του Προγράμματος της Εξειδικευμένης Εκπαιδευ−
τικής Υποστήριξης για μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία (έως 21 μόρια)
Από 1 έως 5 έτη
Από 6 έως 10 έτη
Από 11 έως 15
Από 16 έως 20
Από 21 έως 25
Από 26 έως 30
Από 31 και άνω

3
6
9
12
15
18
21

Συγγραφικό και επιστημονικό έργο συναφές με την ΕΑΕ (έως 16 μόρια)
Βιβλία (2 μόρια ανά βιβλίο και ποσοστό αναλογικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συγγραφέων)
Άρθρα (0,5 μόρια ανά άρθρο)
Συνέδρια (0,5 μόρια ανά εισήγηση σε συνέδριο δημοσιευμένη στα πρακτικά του συνεδρίου)
Ερευνητικό έργο (0,5 μόρια ανά έρευνα)

Έως 6 μόρια
Έως 4 μόρια
Έως 3 μόρια
Έως 3 μόρια

Άλλο Συγγραφικό και επιστημονικό έργο (έως 6 μόρια)
Βιβλία (1 μόριο ανά βιβλίο και ποσοστό αναλογικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συγγραφέων)
Άρθρα (0,25 μόρια ανά άρθρο)
Συνέδρια (0,25 μόρια ανά εισήγηση σε συνέδριο δημοσιευμένη στα πρακτικά του συνεδρίου)
Ερευνητικό έργο (0,25 μόρια ανά έρευνα)

Έως 3 μόρια
Έως 1 μόριο
Έως 1 μόριο
Έως 1 μόριο

(Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού, για τα παραπάνω 
προσόντα είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.)

Οι επιμορφωτές για κάθε θεματική ενότητα θα ορί−
ζονται με τη σειρά κατάταξης που θα έχουν λάβει στο 
Μητρώο. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής επιμορ−
φωτή σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα προσκαλείται 
ο επόμενος και ακολουθείται σειριακά η ίδια διαδικασία. 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια της πρώτης (Α) και δεύ−
τερης (Β) φάσης θα υλοποιούνται από την έναρξη κάθε 
σχολικού έτους μέχρι και 30 Ιουνίου εκάστου σχολικού 
έτους. 

Άρθρο 6
Μετακινήσεις – Ημερήσια Αποζημίωση

1. Στους Επιμορφωτές οι οποίοι μετακινούνται από 
την οργανική τους θέση ή τον τόπο που υπηρετούν, 
ή τη μόνιμη διαμονή τους (εφόσον πρόκειται για ιδιώ−
τες) εκτός έδρας, για τις ανάγκες του Προγράμματος 
στην έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής 
ευθύνης του Π.Ε.Κ., καταβάλλονται, πέραν της ωριαίας 
αποζημίωσης και τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και 
διανυκτέρευσης, και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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2. Στους Επιμορφούμενους Εκπαιδευτικούς που με−
τακινούνται εκτός έδρας από την οργανική τους θέση 
ή τον τόπο που υπηρετούν για τις ανάγκες του Προ−
γράμματος, στην έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις 
της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ., καταβάλλονται τα 
κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης και 
ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 7
Ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος

1. Η παρακολούθηση των επιμορφούμενων της πρώτης 
(Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώ−
θηκε εάν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες ενώ 
οι δικαιολογημένες δεν θα δύναται να υπερβαίνουν τις 
επτά (7) διδακτικές ώρες. 

2. Οι επιμορφούμενοι που θα ολοκληρώσουν το επι−
μορφωτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω παρ. 1, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα που επι−
μορφώνονται απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους 
καθήκοντα στις σχολικές τους μονάδες ενώ καταβάλ−
λονται κανονικά οι αποδοχές τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)

      *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής, 
στο Δήμο Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων.

  Με την υπ’ αριθμ. 48078/2344/26−11−2012 απόφαση του 
Δημάρχου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων, η οποία εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του 
Ν. 3584/2007, του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, του άρ−
θρου 35 του Ν. 4024/2011, όπως σήμερα ισχύουν και 
ύστερα από την από 20−1−2012 αίτηση του υπαλλήλου, το 
αριθμ.2/2012 Πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Κρίσης Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων, 
το αριθμ.4/2012 Πρακτικό (Γνωμοδότηση) του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, τις 
σύμφωνες γνώμες των Δημάρχων Ιωαννιτών και Αθηναί−
ων και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/οικ. 18272/29−10−2012 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, μετατάσσεται, ο Δημή−
τριος Μάντζιος, του Χρήστου, υπάλληλος του κλάδου 
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Ε΄, με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχει, από το Δήμο Αθη−
ναίων Νομού Αττικής, στο Δήμο Ιωαννιτών Νομού Ιωαν−
νίνων, καθόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. του Δημάρχου του ανωτέρω Δήμου, για 
την εξασφαλισμένη πίστωση: 48078/2344/26.11.2012).

(Αριθμ. Απόφ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας: 70673/14710/2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1282/Γ΄/3.12.2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 12178 (3)
      Καθιέρωση από 1−1−2012 του ωραρίου λειτουργίας, κατά 

τις Κυριακές − αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες και 
έγκριση παράτασης του απογευματινού ωραρίου λει−
τουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του νο−
μικού προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αθλητισμού Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δή−
μου Βέροιας». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του Ν. 3852/10 

(ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

β) του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27−12−2010): Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης.

γ) του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/
11−4−2012), οι οποίες αντικατέστησαν αυτές του άρ−
θρου 20 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27−10−2011).

δ) του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007).

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/
22−4−2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 318/2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφα−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου 
«Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας 
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», με την οποία 
εισηγείται στην υπηρεσία μας το από 1−1−2013 του ωρα−
ρίου λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του, 
κατά τις Κυριακές − αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες και 
την παράτασης του απογευματινού ωραρίου λειτουρ−
γίας αυτών.

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88 Β΄/31−1−2011) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, με θέμα την παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση από 1−1−2013 της λειτουργίας των 
κλειστών γυμναστηρίων Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
«ΒΙΚΕΛΑΣ», Δημοτικό Γυμναστήριο Μπάσκετ Ελιάς και 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Γυμναστήριο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας και Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Βέροιας» κατά τις Κυριακές − αργίες και 
εξαιρέσιμες ημέρες από την 7η π.μ. έως την 11η μ.μ. με 
την παράταση λειτουργίας αυτών κατά μία ώρα (έως 
την 11η μ.μ.), ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα, τα 
αθλητικά προγράμματα, τα προγράμματα ΓΓΑ και Δή−
μων και τη διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων των 
Αθλητικών Συλλόγων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελμα−
τικών Συλλόγων και την απασχόληση κατά τις ημέρες 
αυτές των δέκα (10) υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, 
που μνημονεύονται στην υπ’ αριθμ. 318/2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑ−
ΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω νομικού προ−
σώπου και συγκεκριμένα:

Ένας (1) κλάδου TE Διοικητικού
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Δύο (2) κλάδου ΔΕ Διοικητικού
Ένας (1) κλάδου ΔΕ Φυλάκων
Ένας (1) κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Ένας (1) κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών
Ένας (1) κλάδου ΔΕ Τεχνιτών
Ένας (1) κλάδου ΔΕ Δομικών Έργων
Ένας (1) κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
Ένας (1) κλάδου ΥΕ Φυλάκων
Ακροτελεύτια διάταξη
Από την ανωτέρω απόφαση, θα προκληθεί δαπάνη στο 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας 
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας για το έτος 
2013, ύψους 15.000,00 ευρώ, για την κάλυψη της οποίας, 
θα προβλεφθεί σχετική πίστωση (Κ.Α. 02.10.6022) στον 
υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2013, καθώς και 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών του νο−
μικού προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βέροια, 30 Νοεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ 

F

Αριθμ. 21727 (4)
   Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης στην 

περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδάφιο στ΄ και 

παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 

757/Β΄/18−2−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργί−
ας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16−12−96 
(ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−96) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 137813/434/23−1−1981 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού 
σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και 
εντάσεως».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 
87578/703/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 581/
Β΄/23−4−07).

5. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/2012 απόφαση του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«ρυθμίσεις θήρας και χρόνος άσκησης θήρας για την 
κυνηγετική περίοδο 2012−2013» (ΦΕΚ Β΄ 2225/31−9−12).

6. Την υπ’ αριθμ. 1425/19−1−11 απόφαση Γεν. Γραμμ. Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης «Εξου−
σιοδότηση προς υπογραφή.... » (ΦΕΚ 425 Β΄/22−3−2011).

7. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας των οποίων η αμυντική ικανότητα είναι σημα−
ντικά μειωμένη κατά την περίοδο χιονοπτώσεων μεγά−
λης διάρκειας και έκτασης.

8. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) 
στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου 
Σερρών, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας 
και έντασης, όταν και όπου το έδαφος είναι πλήρως 
καλυμμένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της και μέχρι 
το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2012−2013, ήτοι στις 
28−2−2013.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 και της υπ’ αριθμ. 414985/85 
κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, Μέλη Κυνη−
γετικών Οργανώσεων, όλο το Δασικό Προσωπικό του 
Δασαρχείου Σερρών και σε κάθε φιλόνομο και φιλο−
πρόοδο Πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 28 Νοεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Σερρών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΒΒΟΣ 

F
(5)

      * Μεταφορά θέσης του Πνευματικού Κοινωνικού 
Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Μεσολογγίου.

  Με την υπ’ αριθμ. 16/2012 απόφαση του Προέδρου του 
Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου 
Μεσολογγίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 183, 77 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ. & ΗΔ. 
και την αριθμ. 75/2011 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου Κασκαρίκα Όλγα του Γεωργίου, από 
την θέση κατηγορίας − κλάδου ΥΕ14 Βοηθητικού Προσω−
πικού Μαγείρων, στην ανώτερη κατηγορία − κλάδο ΔΕ32 
Μαγείρων με εμπειρία και με ταυτόχρονη μεταφορά της 
θέσης (κατάργηση ΥΕ14 Βοηθητικού Προσωπικού Μα−
γείρων − σύσταση ΔΕ32 Μαγείρων), επειδή συντρέχουν 
όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Πνευ−
ματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου: 
441/13−11−2012 και 442/13−11−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 106215/19166/2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1282/Γ΄/3.12.2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη του τμήματος 
Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Πάτρας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F

(6)
     * Μεταφορά θέσης του Πνευματικού Κοινωνικού

Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Μεσολογγίου.

  Με την υπ’ αριθμ 15/2012 απόφαση του Προέδρου του 
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Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου 
Μεσολογγίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 183, 77 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 
παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 
25958/15−12−2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ. & ΗΔ. και 
την αριθμ. 74/2011 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου Ξανθοπουλου Καλλιόπη του Δημητρί−
ου, από την θέση κατηγορίας − κλάδου ΥΕ14 Βοηθητι−
κού Προσωπικού Μαγείρων, στην ανώτερη κατηγορία − 
κλάδο ΔΕ32 Μαγείρων με εμπειρία και με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης (κατάργηση ΥΕ14 Βοηθητικού Προ−
σωπικού Μαγείρων − σύσταση ΔΕ32 Μαγείρων), επει−
δή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Πνευ−
ματικό − Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσο−
λογγίου: 439/13−11−2012 και 442/13−11−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 106214/19165/2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1282/Γ΄/3.12.2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη του τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Πάτρας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F

(7)
     * Μεταφορά θέσης του Πνευματικού Κοινωνικού 

Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Μεσολογγίου.

  Με την υπ’ αριθμ. 14/2012 απόφαση του Προέδρου του 
Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου 
Μεσολογγίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 183, 77 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ. & ΗΔ. 
και την αριθμ. 76/2011 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
ανατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με σχέση εργασί−
ας Δημοσίου Δικαίου Μάγαλου Γεωργία − Άννα του 
Ναπολέοντα, από την θέση κατηγορίας − κλάδου ΥΕ14 
Βοηθητικού Προσωπικού Μαγείρων, στην ανώτερη κα−

τηγορία − κλάδο ΔΕ32 Μαγείρων με εμπειρία και με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης (κατάργηση ΥΕ14 
Βοηθητικού Προσωπικού Μαγείρων − σύσταση ΔΕ32 
Μαγείρων), επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Πνευ−
ματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου: 
440/13−11−2012 και 442/13−11−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 106211/19164/2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1282/Γ΄/3.12.2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη του τμήματος 
Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Πάτρας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ
F

(8)
    * Μεταφορά θέσης του Εθνικού Οργανισμού

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

  Με την υπ’ αριθμ. Δ11α/οικ.47630/16−11−2012 απόφαση 
του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη−
ρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 70, 73 του Ν. 3528/2007, τις διατάξεις 
του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και τις διατάξεις του 
Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 48/17−10−2012 απόφασης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε−
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η μόνιμη υπάλληλος της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ ΣΑΝΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του 
Εμμανουήλ, μετατάσσεται από την κατηγορία − κλάδο 
ΔΕ Χειριστών Η/Υ στην κατηγορία − κλάδο ΠΕ Πληροφο−
ρικής, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατείχε.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών − Τμήμα Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:  
ΔΙ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΠΡ.Φ200/105/19−11−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1285/Γ΄/4.12.2012. 

 Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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