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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 72489/Γ6 (1)
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρω−

τών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω−
πικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Δια−
φοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδι−
κών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και προσωρι−
νών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

  H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Των παραγράφων 2, 3 και 4 του μέρους Β΄ του άρ−

θρου 4 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄) «Εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες 
διατάξεις» και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 23 του ν. 
3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες», με τις οποίες προβλέπεται η πρόσληψη Ε.Ε.Π. και 
Ε.Β.Π. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αναφέ−
ρονται στο 20% των ΑμεΑ επί των προσλήψεων. 

2. Της παραγράφου 2 περίπτωση Α΄ και της παραγρά−
φου 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», με την οποία συνι−
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στώνται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π. και ορίζονται τα τυπικά 
προσόντα διορισμού τους.

3. Της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 
(ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλ−
λες διατάξεις».

4. Της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 
56 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” 
και λοιπές διατάξεις».

5. Του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ει−
δική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως συμπληρώθηκε 
με την περίπτωση α) της παραγράφου 5 του άρθρου 
56 του ν. 3966/2011.

6. Του άρθρου 18 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β) της παραγράφου 
5 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011. 

7. Των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 4, 
των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 5 και 
των περιπτώσεων α) έως γ) της παραγράφου 10, του 
άρθρου 3 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

8. Της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 3699/2008.
9. Της υπ’ αριθ. 32/2011 Γνωμοδότησης του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, Τμήμα Γ΄.
10. Του άρθρου 13 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄) «Σύν−

θεση, συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής 
αγωγής, αρμοδιότητες αυτών κ.λπ.».

11. Της υπ’ αριθμ. 60442/Γ6/17−6−2005 (ΦΕΚ 902/τ.Β΄) 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας επιλο−
γής του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοη−
θητικού Προσωπικού των ΚΔΑΥ και των ΣΜΕΑ. Κριτήρια 
επιλογής και τοποθέτησης», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 90051/Γ6/9−9−2005 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1349/τ.Β΄).

12. Της υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄) Υπουργι−
κής Απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων».

13. Της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» 

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Σχολικών Μονάδων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Κέ−
ντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης 
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και σε Ειδικό 
Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., οι οποίες 
δεν καλύπτονται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση 
μονίμων ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές ή 
ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. και προσωρινοί αναπληρωτές Ε.Β.Π. 
Η πρόσληψή τους γίνεται από τους πίνακες Α΄ και Β΄, οι 
οποίοι συντάσσονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προ−
σόντα για διορισμό στην αντίστοιχη ειδικότητα και εί−
ναι άτομα με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%, η οποία δεν οφείλεται σε θέματα 
ψυχικής υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προ−
σόντα για διορισμό στην αντίστοιχη ειδικότητα και δεν 
εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του πίνακα Α΄.

Άρθρο 2
Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο 

1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 
Για τον κλάδο ΠΕ 21 απαιτείται: α) πτυχίο Θεραπευτών 

του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 
ή β) πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος με 
εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου αναγνωρισμένος 
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή γ) πτυχίο Φιλο−
σοφίας και Παιδαγωγικής ή Φ.Π.Ψ. και μεταπτυχιακός 
τίτλος με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου αναγνω−
ρισμένος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Για τον κλάδο ΠΕ 26 απαιτείται πτυχίο Θεραπευτών 

του Λόγου ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από το Ι.Τ.Ε.

Η κατανομή των θέσεων των δύο κλάδων ΠΕ21 και 
ΠΕ26 θα γίνεται ισόποσα. Σε περίπτωση έλλειψης υπο−
ψηφίων σε έναν από τους δύο κλάδους, η πρόσληψη 
μπορεί να γίνεται από τον άλλο κλάδο.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας − Παιδαγωγικής ή 

Φιλοσοφίας − Παιδαγωγικής − Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογί−
ας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή 
Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανεπιστη−
μίου της αλλοδαπής και 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική 
και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Πανεπιστημίου 
της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου 
της αλλοδαπής. 

4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και 

αντίστοιχο της αλλοδαπής, με προτίμηση στην ειδίκευ−
ση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας και άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. Για τους αποφοίτους Φ.Π.Ψ. 
πριν το 1993 απαιτείται μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία 
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ειδίκευση νοείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία.

5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότι−

μο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην 
Παιδοψυχιατρική.

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύμα−

τος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του 
τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κα−
τεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστη−
μίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ. ή 
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πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται 
από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψη−
φίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών 
Νοσηλευτών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί ανα−
πληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών 
Υγείας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημε−
δαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδα−
πής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα 
εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών 
Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέ−
τουν τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 
του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄). Η προϋπηρεσία των 
προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την παρούσα παρά−
γραφο προσμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών 
Νοσηλευτών και μόνον, τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα και 
οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με τις διατάξεις του 
κεφαλαίου Β΄ της αριθμ. 27922/Γ6/8−3−2007 απόφασης 
του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 449/τ.β΄). 

7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τρι−

τοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής.

8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τρι−

τοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής.

9. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 
της αλλοδαπής.

Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 26 Θερα−
πευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ 29 Εργασιο−
θεραπευτών & ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν 
πτυχίο Τ.Ε.Ι. απαιτείται και πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή πτυ−
χίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών 
τμημάτων Δημοτικής Εκπ/σης ή Νηπιαγωγών ή των Τμη−
μάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των 
Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των 
Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών 
Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή πτυχίο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο 
πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, 
αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.

Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που 
δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου 
αυτής, αλλά έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρό−
σθετα προσόντα.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 31 εξειδικευμένου: 
αα) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυ−

φλών, 
ββ) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις 

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και 
γγ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.
Για τους κλάδους ΠΕ 31, ως τυπικά προσόντα ορί−

ζονται τα εξής: Πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής Α.Ε.Ι. 
ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης ή 
Νηπιαγωγών ή των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγι−
κής και Ψυχολογίας, ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και 

Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας 
ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Δι−
οίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 
της αλλοδαπής και εξειδίκευση: 

αα) στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυ−
φλών ή 

ββ ) στην Κινητικότητα των Τυφλών ή 
γγ ) στη Νοηματική γλώσσα των Κωφών. 
Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές 

σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από επι−
μόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική 
εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών. Διευκρινίζεται ότι:

α) Οι ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές αναφέρονται 
μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω παραγράφου, δη−
λαδή μεταπτυχιακός τίτλος στον Επαγγελματικό Προ−
σανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των 
Τυφλών ή στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

β) Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται 
επίσημα από το Κράτος, είναι τουλάχιστον ετήσιας δι−
άρκειας και αφορά μόνο στις ειδικότητες της ανωτέρω 
παραγράφου, δηλαδή επιμόρφωση στον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό των Τυφλών ή στην Κινητικότητα των 
Τυφλών ή στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

γ) Δεν λογίζονται ως τυπικό προσόν διορισμού του 
κλάδου ΠΕ31 τα σεμινάρια ετήσιας επιμόρφωσης − εξει−
δίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) των 
άρθρων 20 και 21 του ν. 3699/2008, επειδή αφορούν 
αποκλειστικά τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Η επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον 
ετών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού του κλάδου 
ΠΕ31 και δεν μοριοδοτείται. 

11. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες ή τμήματος Κοινωνικών Φροντιστών 
Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευ−
σης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκό−
μων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & 
Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο Προσχολικής 
Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανά−
γκες Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή 
Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας 
και Έκφρασης Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης (Ι.Ε.Κ.). Για τα δύο τελευταία απαιτείται βεβαίωση 
πιστοποίησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης − 
δικαιολογητικά − προθεσμίες

1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές 
ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του Ε.Ε.Π. και ως ανα−
πληρωτές από τον κλάδο Ε.Β.Π. για τη στελέχωση των 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και κατέχουν τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ και 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Περι−
φερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία 
επιθυμούν να προσληφθούν. Τυχόν υποβολή αιτήσεων 
σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης επισύρει τη διαγραφή τους από όλους 
τους πίνακες.

2. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλουμένων 
στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από 
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τους πίνακες ή την απόλυσή του, εφόσον έχει προσλη−
φθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις 
κυρώσεις. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η 
ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Με την αίτηση συνυ−
ποβάλλονται: 

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυ−
νομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

β) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του 
άρθρου 2 της παρούσης και για τίτλους της αλλοδα−
πής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τα 
απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπήs 
με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή του Συμβουλίου αναγνώρισης τίτ−
λων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) άρθρο 10 του 
Π.Δ. 165/2000 ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών 
Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Στο βασικό τίτλο 
να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός 
αυτού. 

Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου, 
για τυπικούς καθαρά λόγους θα γίνεται δεκτή βεβαίωση 
του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλ−
λοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι 
επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από 
αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών 
ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστη−
μίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας 
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο 
διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί, 
με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον 
οποίο υποβάλλεται μόνο πράξη αναγνώρισης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία δη−
λώνεται ότι: 

• επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και 
ωρομίσθιος.

• έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
ή έχει οριστικά, νόμιμα, απαλλαγεί από αυτές. 

• δεν απολύθηκε από θέση υπηρεσίας του δημόσιου 
τομέα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας 
που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας 
κατά την εκτέλεση καθηκόντων.

• δεν διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικασθεί για 
αδίκημα, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό 
κώδικα κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

• είναι υγιής και θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας 
από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή Κρατικό Νο−
σοκομείο ή Κέντρο Υγείας εντός μηνός από την ημερο−
μηνία της πρόσληψής του. 

Υποψήφιες κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υπο−
βάλουν πιστοποιητικό υγείας. 

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό 
στρατολογίας (τύπου Α) αναζητούνται αυτεπάγγελτα 
από την υπηρεσία.

δ) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών, τυφλοί, κω−
φοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία, 
υποβάλλουν πιστοποιητικό Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονο−
μικής Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η κατηγορία 
της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας, η οποία 
αναπηρία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας. 

ε) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία, 
σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, επισυνάπτουν βεβαίωση 

Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και πιστοποιη−
τικό οικογενειακής κατάστασης.

στ) Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια 
ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκ−
παίδευσης.

3. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης. 

4. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται 
(άρθρο 10 παραγρ. 11 του ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Α/20−
9−2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 21ο έτος. 
Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως 
ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του 
έτους γέννησης. 

5. Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι 
έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 
3528/2007 αντίστοιχα), μπορούν να υποβάλουν Αίτηση 
για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν 
μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως 
δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν ανα−
στείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. 

6. Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους 
πίνακες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ−
σης, στην οποία υποβάλλουν εκ νέου αίτηση μπορούν 
να υποβάλουν εφόσον το επιτρέπει η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης μόνον τα παρακάτω δικαιο−
λογητικά: 

α) Αίτηση − Δήλωση προτιμήσεων
β) Εφόσον έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα νέα πι−

στοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα 
οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να 
συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.

γ) Οι υποψήφιοι που είναι οι ίδιοι άτομα με ειδικές 
ανάγκες, σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή 
είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλά−
χιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πι−
στοποιητικά. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία 
από την έκδοση του πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας 
ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει 
να υποβάλουν νέο πιστοποιητικό. Για τα πιστοποιητικά 
που έχουν ισόβια ισχύ (και έχει παρέλθει διετία από 
την έκδοσή τους), δεν απαιτείται η έκδοση νέων, αρκεί 
δηλαδή η υποβολή των ήδη υπαρχόντων.

δ) Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσω−
πικά στοιχεία (ΑΔΤ, ΑΦΜ, Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός 
τηλεφώνου κλπ), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με 
υπεύθυνη δήλωση. 

Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί−
δευσης ζητήσει από τον υποψήφιο την εκ νέου προ−
σκόμιση όλων των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων, 
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ) ο υποψήφιος υποχρε−
ούται να τα προσκομίσει.

7. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη 
φορά ή υποβάλλουν αίτηση σε άλλη Περιφερειακή Δι−
εύθυνση Εκπαίδευσης από αυτήν που είναι ήδη εγγε−
γραμμένοι, μαζί με την Αίτηση−Δήλωση προτιμήσεων, 
υποβάλλουν και όλους τους προβλεπόμενους από την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τίτλους, πιστοποι−
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ητικά και βεβαιώσεις που απαιτούνται για την κατάταξη 
στους πίνακες Α΄ και Β΄.

8. Η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης ορίζεται με 
σχετική εγκύκλιο, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος από την 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Β΄ − Προσωπικού, του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 4
Κατάρτιση πινάκων:

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, προβαίνει 
στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των πινά−
κων Α και Β κατά ειδικότητα.

Για τη σύνταξη των πινάκων λαμβάνεται υπόψη το βα−
σικό πτυχίο σπουδών στην ειδικότητα και στη συνέχεια 
τα ειδικά προσόντα.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα πα−
ρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια: 

Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
α) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 της μονάδας για κάθε 

έτος και μέχρι τρεις (3) μονάδες. 
β) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνω−

στικό αντικείμενο του κλάδου της προς πλήρωση θέσης 
ή στην Ειδική Αγωγή, έξι (6) μονάδες.

γ) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις αν−
θρωπιστικές επιστήμες τέσσερις (4) μονάδες.

δ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενός 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στο γνωστικό αντι−
κείμενο του κλάδου της προς πλήρωση θέσης ή στην 
Ειδική Αγωγή, τρεις (3) μονάδες.

ε) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις αν−
θρωπιστικές επιστήμες, δύο (2) μονάδες.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδα−
κτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, 
μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003 αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο για να κρίνει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών είναι το οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

στ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. μία (1) μονάδα.
ζ) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο 

επιπέδου Β2 0,50 μονάδες. 
η) Πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας με τίτλο 

επιπέδου ανώτερου του Β2 μία (1) μονάδα.
 Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδει−

κτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται 
μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο.

θ) Πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας 
μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της 
πρώτης ξένης γλώσσας του αντίστοιχου επιπέδου.

 Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτ−
λους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδι−
κασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.

Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης 
γλώσσας, εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν 
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο−
νται στην ίδια γλώσσα.

ι) Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που 
έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα 

άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού 
τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και 
μέχρι τρεις (3) μονάδες. Η προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό 
Τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλι−
στικού φορέα και του φορέα που πραγματοποιήθηκε.

 Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε 
κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπο−
ρική ιδιότητα, κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31 
παράγραφος 3 του ν. 3528/2007, δεν μοριοδοτείται.

ια) Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπλη−
ρωτή ή ωρομισθίου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με 0,10 
μονάδες για κάθε μήνα.

 Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης της συνολικής 
προϋπηρεσίας του υποψηφίου, υπολογίζεται το σύνολο 
της προϋπηρεσίας του σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο 
επί 0,10. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα. Προϋπηρεσία μι−
κρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται. 

Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων κατ’ αναλογία με τον Α.Σ.Ε.Π., και η 
πρακτική άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία 
και δεν μοριοδοτείται.

ιβ) Συγγραφικό έργο (επιστημονικά βιβλία, άρθρα δη−
μοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, ή δημοσιευμένες 
εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων) από μηδέν (0) έως 
πέντε (5) μονάδες. 

Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρμόδια 
είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.

ιγ) Οι υποψήφιοι, που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία 
σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, δύο (2) μονάδες.

ιδ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, τρεις (3) 
μονάδες.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν:
• οι γονείς τεσσάρων ή περισσοτέρων τέκνων, τα 

οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία,

• ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική 
μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπό−
χρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον 
τρία τέκνα,

• ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος 
εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον 
έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

• τα απορφανισμένα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, 
σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, απολαμ−
βάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους 
περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 
ως κατωτέρω, ήτοι:

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορη−
γείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη 
γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισ−
σότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, 
τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν 
σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημι−
ακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος 
της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά υπολογίζονται και 
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εκείνα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

 Για την απόδειξη των παραπάνω πρέπει να υποβλη−
θούν όλα τα κατά περίπτωση πρόσφατα δικαιολογη−
τικά, δηλαδή να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαμήνου.

Διευκρινίσεις:
Ως χρόνος κτήσης πτυχίου θεωρείται: 
i) για τους Παιδοψυχίατρους ο χρόνος κτήσης της 

ειδικότητας, 
ii) για τους ΠΕ 23 αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 και 

για τους ΠΕ 21 με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος και 
μεταπτυχιακό στη λογοθεραπεία ο χρόνος κτήσης του 
μεταπτυχιακού. Για τους ΠΕ 31, ο χρόνος κτήσης του 
μεταπτυχιακού ή της επιμόρφωσης, 

iii) για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως 
ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής 
κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώρι−
ση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της 
ημεδαπής, άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτι−
μίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα 
αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε 
εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

Δεν μοριοδοτείται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
όταν μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών αποτελούν 
τυπικό προσόν διορισμού.

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημε−
ροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρό−
νος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψήφιους, 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. Εάν και πάλι 
προκύψει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφερομένων.

Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 
Για την κατάταξη με τα ίδια προσόντα λαμβάνονται 

υπόψη τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:
α) Ο βαθμός απολυτηρίου T.E.E., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πο−

λυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό 
άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για τo πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ 
μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12). 
Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των ΙΕΚ αναγράφεται 
στη βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ.

β) Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που 
έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή 
στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά 
την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μο−
νάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες. Η 
προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε 
κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπο−
ρική ιδιότητα κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31, 
παράγραφος 3 του ν. 3528/2007 δεν μοριοδοτείται.

γ) Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή 
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριο−
δοτείται με 0,10 μονάδες για κάθε μήνα.

Για τον υπολογισμό της μοριοδότησης της συνολικής 
προϋπηρεσίας του υποψηφίου, υπολογίζεται το σύνολο 
της προϋπηρεσίας του σε μήνες πολλαπλασιαζόμενο 
επί 0,10. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα.

Προϋπηρεσία μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών 
δεν υπολογίζεται.

δ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι πολύτεκνοι τρεις (3) 
μονάδες.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων περιλαμβάνονται 
όλες οι περιπτώσεις του εδαφίου ιδ), που ισχύουν για 
το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

ε) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία 
σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, δύο (2) μονάδες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
Κωφών και Βαρήκοων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. 
και Ε.Β.Π., είναι η γνώση της Νοηματικής Γλώσσας και 
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους 
κλάδους Ε.Ε.Π. η γνώση της Γραφής Braille, που πρέπει 
να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά.

Οι πίνακες που καταρτίζονται από τις Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναρτώνται υποχρεωτικά στο 
διαδίκτυο, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Για την 
υποβολή από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεων ορί−
ζεται προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την 
ανάρτηση των πινάκων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στις Περιφερειακές Δι−
ευθύνσεις Εκπαίδευσης και εξετάζονται από τα οικεία 
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα 
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., καταρτίζονται οριστικοί πίνακες, οι οποίοι 
κυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ−
σης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 

Άρθρο 5
Προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών των 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέ−
σεων, των διορισμών και των αποσπάσεων των μονί−
μων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι Διευθυντές Εκπαίδευσης 
προσδιορίζουν με προσωπική τους ευθύνη τις λειτουρ−
γικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότητάς τους, σε 
αναπληρωτές και ωρομισθίους των κλάδων Ε.Ε.Π. και 
σε αναπληρωτές του κλάδου Ε.Β.Π. αφού:

α) εκτιμήσουν τις λειτουργικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών και τις ιδιαιτε−
ρότητές τους και

β) προσδιορίσουν τις περιπτώσεις που μπορούν να 
καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επίσης με προσωπική 
τους ευθύνη προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες 
των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε αναπληρωτές ή ωρομισθίους των κλά−
δων ΕΕΠ.

Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολικών 
μονάδων Ειδικής Αγωγής και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υποβάλλονται 
στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 6
Διαδικασία και όργανα πρόσληψης

1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, με από−
φασή του, ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προβαί−
νει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών 
και ωρομισθίων σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

Από κάθε κλάδο του πίνακα Α΄ προσλαμβάνονται ανα−
πληρωτές ή ωρομίσθιοι σε ποσοστό 20% επί των προ−
σλήψεων, οι οποίοι προηγούνται στην τοποθέτηση. 

2. Oι υποψήφιοι για πρόσληψη καλούνται με οποιον−
δήποτε πρόσφορο τρόπο να αναλάβουν καθήκοντα σε 
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τακτή από την πρόσκλησή τους ημερομηνία. Η τοποθέ−
τηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα υπάρχοντα 
λειτουργικά κενά. Μετά την τοποθέτησή τους, διαβιβά−
ζεται ο φάκελος στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, στη 
δικαιοδοσία των οποίων ανήκει η σχολική μονάδα, ή 
στους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι οποίοι φροντί−
ζουν για τα υπηρεσιακά θέματα των προσληφθέντων 
(μισθοδοσία, άδειες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ). 

3. Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. προσλαμβάνονται με το 
Εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο του κλάδου τους. 
Στους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. καταβάλλονται οι αποδοχές 
και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώ−
σεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό 
κατηγορίας ΠΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

4. Οι αναπληρωτές Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται με το 
Εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο 17 της κατηγορίας 
ΔΕ−Εκπαιδευτικοί. Στους αναπληρωτές Ε.Β.Π. καταβάλ−
λονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αμοιβές και 
αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η αμοιβή των ωρομισθίων Ε.Ε.Π. υπολογίζεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της 
παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008. 

Ωρομίσθιοι Ε.Β.Π. δεν προσλαμβάνονται.
Αν εξαντληθούν οι πίνακες της μιας Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναζητούνται αναπληρωτές 
από πίνακες άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκ−
παίδευσης. 

Άρθρο 7
Κυρώσεις των μη προσερχομένων 

για ανάληψη υπηρεσίας

 Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται ως προσωρι−
νοί αναπληρωτές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν 
υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας 
διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδα−
κτικό έτος.

Των κυρώσεων απαλλάσσονται α) όσοι προσλαμβά−
νονται μετά την 1η Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους και 
β) οι ωρομίσθιοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν 
να αναλάβουν υπηρεσία.

Άρθρο 8
Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας

 Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. καθώς και 
οι αναπληρωτές Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία 
αρχίζει με την ανάληψη υπηρεσίας τους στην οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και λύεται αυ−
τοδίκαια.

Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. απολύονται με τη 
λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας που υπηρε−
τούν. 

Οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι συμπλη−
ρώνουν ωράριο σε σχολική μονάδα άλλης βαθμίδας, 
απολύονται με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθ−
μίδας τοποθέτησής τους.

Οι ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. απολύονται με τη συμπλήρωση 
του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προ−
σληφθεί ή με τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών 
μονάδων στις οποίες τοποθετήθηκαν. 

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι Ε.Ε.Π. που τοποθετού−
νται σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. απολύονται στις 30 Ιουνίου. 

Όλοι οι παραπάνω απολύονται με απόφαση του οικεί−
ου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μπορεί η σύμβαση να διακοπεί για σοβαρό και τεκμη−
ριωμένο λόγο και πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι να συσταθούν οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. των κλάδων ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδί−
κευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδί−
κευση στην Παιδονευρολογία) και ΠΕ36 (Μουσικοθερα−
πευτών) των περιπτώσεων α και β, της παραγράφου 2, 
του άρθρου 19 του ν. 3699/2008, δεν θα γίνονται δεκτές 
αιτήσεις υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα 
ένταξης σε αυτούς τους κλάδους, των παραγράφων 2.1. 
και 2.2., του άρθρου 20 του ν. 3699/2008.

2. Για το διδακτικό έτος 2011−2012, η κατάθεση των 
αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων καθώς 
και οι προσλήψεις των αναπληρωτών και ωρομισθίων 
Ε.Ε.Π. και των αναπληρωτών Ε.Β.Π., θα γίνουν σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Η προθε−
σμία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών των 
υποψηφίων ορίζεται από 1 Ιουλίου 2011 μέχρι 15 Ιουλίου 
2011.

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής κάθε 
άλλη διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις της 
καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2011 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
(2)

    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί−
ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «Φ. Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 19127/15978/Π01/5/00033/Ε/Ν.3299/2004/ 
28−6−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η ολοκλήρω−
ση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 
«Φ. Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που αναφέρεται στην ίδρυση κέντρου 
αποθεραπείας και αποκατάστασης στο Δ. Ηλιούπολης 
Αττικής, συνολικού ενισχυόμενου κόστους € τετρακοσί−
ων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
πέντε (444.745,00 €).

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 137.870,25 €, που αντιστοιχεί στο 31% του συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
155.660,75 €, που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 24−3−2010.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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− Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της 
επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

− Εγκρίνουμε την καταβολή του ποσού της επιχορή−
γησης 155.660,75 € προς την ALPHA Τράπεζα Α.Ε.

− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Γ.Ε. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής είναι η 20−6−2011.

− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3744/11936/Ν.1262/82/16−11−
1999 (ΦΕΚ 252/ΤΑΠΣ/30−11−1999) απόφασης του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για ολοκλή−
ρωση επένδυσης της εταιρείας «ΟΣΕΑΝ Ν. ΕΠΕ» και 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής καθώς και περί 
επιβολής μερικής επιστροφής επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. οικ. 24441/21287/Π01/3/11936/Ε/
Ν.1262/28−6−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. 325/20−06−2011 γνωμοδότηση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3744/11936/Ν. 
1262/82/16−11−1999 (ΦΕΚ 252/ΤΑΠΣ/30−11−1999) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για ολο−
κλήρωση και οριστικοποίηση του κόστους επένδυσης 
στις διατάξεις του Ν. 1262/82 της εταιρείας «ΟΣΕΑΝ Ν. 
ΕΠΕ» και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του κόστους της 
επένδυσης στο ποσό των 580.593,56 € και επιβλήθηκε 
η επιστροφή προς το Ελληνικό Δημόσιο ποσού 21.681,67 
€.

Μετά την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) να συντα−
χθεί χρηματικός κατάλογος ο οποίος να διαβιβαστεί 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στον οποίο να αναγραφεί το ποσό 
της οφειλής ποσού 21.681,67 €.

− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί−
ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ − ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡ−
ΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 18762/15613/Π01/5/00039/Ε/Ν.3299/2004/ 
28−6−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η ολοκλήρω−
ση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙ−
ΝΙΟΥ − ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ», που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό μονάδας αλουμινοκατασκευών με 
ταυτόχρονη μετεγκατάσταση αυτής εντός ΒΙΟΠΑ στην 
θέση ΒΕΝΙΖΑ − ΖΑΠΑΝΙ του Δ. Κερατέας Αττικής, συνολι−
κού ενισχυόμενου κόστους € ενός εκατομμυρίου πεντα−
κοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.554.000,00 €).

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 436.600,00 €, που αντιστοιχεί στο 28% του συνο−

λικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 

466.200,00 €, που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 16−9−2010.
− Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της 

επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
− Εγκρίνουμε την καταβολή του υπόλοιπου ποσού της 

επιχορήγησης 244.200,00 € προς την εταιρεία.
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Γ.Ε. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής είναι η 20−6−2011.
− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)

    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης 
των ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΕΛΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, και ΜΕΛ−
ΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ στις διατάξεις του Ν.3299/2004, 
όπως ισχύει.

  Με την 202/8177/ΠΟ 5/5/00466/Ε/Ν. 3299/04/24−06−2011 
απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της υπό σύσταση 
επιχείρησης των ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΕΛΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 
και ΜΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ που αναφέρεται σε δημιουρ−
γία ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 4*, συνολικής δυνα−
μικότητας 11 δωματίων 32 κλινών, στον Δήμο Ζαγοράς 
− Μουρεσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ενι−
σχυόμενου κόστους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλι−
άδων (1.400.000,00) ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 33 %
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (462.000,00) €. 

Νέες θέσεις Εργασίας: 2 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής (23−06−11), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

− Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ

F

(6)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των ΣΑΛ−

ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΑΛΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την 6919/85976/ΠΟ5/5/00437/Ε/24−6−11/Ν.3299/04 
απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της υπό σύσταση 
εταιρείας των ΣΑΛΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΑΛΤΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, 
που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* 
− 24 κλινών, που βρίσκεται στο Νεοχώρι, του Δήμου 
Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδί−
τσας, συνολικού κόστους οχτακοσίων σαράντα χιλιάδων 
(840.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (378.000) ευρώ. 
Νέες θέσεις απασχόλησης (2).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (23−6−11), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ
F

(7)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 

πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν.3299/04, της ατομικής επιχείρησης ΝΑΤΣΙΟΥ−
ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

  Με την υπ’ αριθμ. 795/27994/31 −05−2011/ΠΟ5/05/00219 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης 
της ατομικής επιχείρησης ΝΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση 
αλλαντοποιείου στον Πλατύκαμπο Δήμου Κιλελέρ της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 

της επένδυσης στο ύψος των 158.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 39.500 Ευρώ 

που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 158.000 
Ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
53.720 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 34% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 158.000 Ευρώ.

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό 64.780 Ευρώ 
που αποτελεί ποσοστό 41% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 158.000 
Ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 08−03−2011.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 08−03−2011.

Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους 21.080 Ευρώ.

Ως ημερομηνία απόφασης της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας ορίζεται η 31−05−2011

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ
F

(8)
    Τροποποίηση της 6815/85832/Π05/5/00429/Ε/25−11−2010/

Ν.3299/04 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περι−
φέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της 
επιχείρησης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. στις διατάξεις 
του Ν.3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 128/4537/ΠΟ 5/5/00429/Ε/24−06−11/Ν.3299/04 

Απόφαση της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας &. Στερεάς Ελλάδας τροποποιήθηκε η 6815/85832/
ΓΤ05/5/00429/Ε/25−11−2010/Ν.3299/04 απόφαση υπαγω−
γής της Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας που αναφέρεται στην επέ−
κταση μονάδας διαλογής τυποποίησης οσπρίων στο 1o 
χλμ. Φαρσάλων − Λάρισας του νομού Λάρισας συνολι−
κού κόστους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων 
(1.700.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγη−
σης επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (765.000) ευρώ.

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής 23/06/11 σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν.3299/04. Δεν δη−
μιουργείται νέα θέση εργασίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ
F

(9)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 

πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.3299/04, της εταιρείας ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

  Με την υπ’ αριθμ. 578/20667/31−05−2011/ΠΟ5/4/00305 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της 
εταιρείας ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής παραδοσιακού 
καταλύματος στη Ζαγορά Δήμου Ζαγοράς − Μουρεσίου 
της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Διαπιστώνουμε την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιούμε το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος 

της επένδυσης στο ύψος των 197.000 Ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 118.200 Ευρώ 

που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 197.000 
Ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
78.800 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 197.000 Ευρώ.

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό 0 Ευρώ που 
αποτελεί ποσοστό 0% του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 197.000 Ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 07−08−2009.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 07−08−2009.

Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους 39.200 Ευρώ.

Ως ημερομηνία απόφασης της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας ορίζεται η 31−05−2011

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr



22974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

      Στην αριθμ. 8805/5773 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 1441/τ.Β΄/16.6.2011, στη σελίδα 19695, στο 
13ο Παιδικό Σταθμό, προστίθενται τα εκ παραδρομής 
παραληφθέντα ονόματα ως εξής:

Επώνυμο Όνομα Κατη−
γορία Κλάδος Θέση Σχέση 

Εργασίας

Χαρτο−
φύλακα Ελένη ΔΕ

ΔΕ1 
Διοικητικού − 
Λογιστικού

Υπάλλη−
λος ΜΟΝΙΜΗ

Χρονό−
πουλος

Διονύ−
σιος ΔΕ

ΔΕ2 Οδηγός 
Σχολικών 

Αυτοκινήτων

Υπάλλη−
λος

ΜΟΝΙ−
ΜΟΣ

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(11)
      Στην υπ’ αριθ. 72427/10786/20−12−2010 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 2075/Β΄/ 
31−12−2010 και αναφέρεται στη «Μετάταξη προσωπικού 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − Έβρου, 
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, στο Δήμο Κο−
μοτηνής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 
παρ. 2 του Ν.3852/2010», διορθώνεται στο Β πίνακα και 
στη γραμμή 5 το Επώνυμο αυτοδικαίως μεταταχθείσης 
υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης − 
Έβρου, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης στο Δήμο 
Κομοτηνής: 

από το εσφαλμένο «Γαντσίδου», 
στο ορθό «Γαντζίδου».

  (Από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης)  

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




