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17 Αυγούστου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.476/2300/79795/ΣΤ3
(1)
Ανασύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων.

Ανασύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων. .............................................
Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου,
εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογρά−
φου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλι−
τεχνικά Σχολεία. .............................................................................
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην Αλεξάνδρα Χονδρογιάν−
νη του Διονυσίου κάτοικο Πατρών.................................
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσι−
μες και αργίες εργαζομένων Β΄ φάσης στη Π.Ε.
Σταυρού κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους
2010 ............................................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Μουρνιανάκη Στυλιανή του
Ιωάννου κάτοικο Αγγελιανών Δήμου Γεροποτά−
μου Ν. Ρεθύμνης..............................................................................
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ από το
Α.Ε.Ι. σε Σχολές του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. ....................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς αλλο−
δαπής ΓΚΟΡΟ ΕΡΜΙΡΑ ον. πατρός ΣΩΚΡΑΤ. .............
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ΔΙOΡΘΩΣEIΣ ΣΦAΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.122807/
5927/16−6−2010 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 959/30−6−2010/
τ.Β΄).............................................................................................................
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.116712/
84583/09/23−6−10 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 990/30−6−2010/
τ.Β΄). ..................................................................................................................
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 943/30−6−2010/τ.B΄. ....
Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 985/30−6−2010/τ.B΄. ....
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τον Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α/82) εδάφιο 1 παρ. 2 του
άρθρου 4.
β) Την απόφαση ΣΤ5/5 (ΦΕΚ 213 Β/1982) παρ. 2 άρθρου 1.
γ) Τον Ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α/1984) παρ. 3 αρθρ. 19.
δ) Την απόφασης ΣΤ5/3 (ΦΕΚ 67/Β/1985), άρθρο 7.
ε) Το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 Α/1976) άρθρο 90
στ) Τον Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162 Α) περίπ. β παρ. 10 άρ−
θρου 4.
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης με αριθ. Πρωτ. 383/18−01−2010 (ΦΕΚ
29 Β΄/18−01−10) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών ΕΣΑΗΔ, αποφασίζουμε:
Την ανασύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων.
1. Το Τεχνικό Συμβούλιο (Τ.Σ.) της Κεντρικής Υπηρε−
σίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων (άρθρο 7 της απόφ. ΣΤ5/3/1985) ανασυ−
ντίθεται και αποτελείται από τους παρακάτω:
α) Ένα μέλος του ΔΕΠ βαθμίδας καθηγητή του Ε.Μ.Π. ή
καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας ή Πειραιά, ειδικότητας μηχανικού,
ως Πρόεδρο, που προτείνεται από τον οικείο φορέα με
τον αναπληρωτή του.
β) Ένα Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, αναπληρούμενο από άλλον Πάρεδρο του
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Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζόμενους από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
γ) Έναν τεχνικό Υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κατηγορίας ΠΕ με Βαθμό Α΄
που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Υπουρ−
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
δ) Ένα εκπρόσωπο του TEE με τον αναπληρωτή του
που ορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του TEE.
ε) Τον Δ/ντή της ΔΙΕΦΕΣ του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναπληρούμενο
από τεχνικό Υπάλληλο του Υ.Π.Δ.Β.Θ. κατηγορίας ΓΙΕ
με βαθμό Α΄.
στ) Τον Διευθυντή της ΔΙΠΕΕ ή έναν τεχνικό υπάλληλο
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ που ορίζεται
με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν εκπρόσωπο των πανελληνίων εργοληπτικών
οργανώσεων που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή
του από αυτές.
2. Χρέη γραμματέα του Τ.Σ. εκτελεί τεχνικός υπάλλη−
λος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, οριζόμενος με την απόφαση συγκρό−
τησης του Τ.Σ. με τον αναπληρωτή του.
3. Η συγκρότηση του Τ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
4. Τα θέματα εισηγούνται στο Τ.Σ. οι αρμόδιοι Προϊ−
στάμενοι των τμημάτων της ΔΙΕΦΕΣ ή οι νόμιμοι ανα−
πληρωτές τους, εκτός εάν πρόκειται για θέματα άλλης
διευθύνσεως, οπότε τα εισηγείται ο οικείος Διευθυντής
ή νόμιμος αναπληρωτής του.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά−
ξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 94845/Γ7
(2)
Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου,
εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου,
Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά
Σχολεία.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 1566/1985, άρθρο 5 παρ. 9, άρθρο 6 παρ. 1
και άρθρο 17.
2. Τον Ν. 3194/2003, άρθρο 8 παρ. 16 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20−
11−2003).
3. Τις παραγράφους 4 και 8 της υπ’ αριθμ. Γ2 3345/
2−9−88 Υ.Α. με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών
Σχολείων», που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/88
(ΦΕΚ 296/τ.Α΄/30−12−88).
4. Τον Ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202/12−09−2001/τ.Α΄), άρθρο 1.
5. Τον Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13−2−2002/τ.Α΄), άρθρο 2,
παρ. 6.
6. Τον Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28−12−2009/τ.Α΄), άρθρο 5,
παρ. 1.

7. Την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/8−5−2004 Υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 786/τ.Β΄/26−5−2004) με θέμα «Λειτουργία Καλ−
λιτεχνικών Γυμνασίων».
8. Την υπ’ αριθμ. 88739/Γ7/6−9−2006 Υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1417/26−09−2006) με θέμα «Λειτουργία Καλ−
λιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
9. Την υπ’ αριθμ. 88740/Γ7/6−9−2006 Υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/26−09−2006) «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄,
Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
10. Την υπ’ αριθμ. 162/18−05−2009 Πράξη της Επιτροπής
Καλλιτεχνικών Σχολείων.
11. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων προσωπικού
εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλα−
σικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλο−
γής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου−Κινηματογρά−
φου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και ειδικότερα:
α) Κατεύθυνση Θεάτρου−Κινηματογράφου
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό».
• Σκηνοθέτης Κινηματογράφου.
β) Κατεύθυνση Χορού
• Ειδικός Κλασικού Χορού.
• Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
Με Υπουργική Απόφαση για κάθε σχολικό έτος συ−
ντάσσεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορι−
σμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Κι−
νηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα
Καλλιτεχνικά Σχολεία ως εξής:
Κεφάλαιο Α΄
Υποβολή αιτήσεων
Η αίτηση έχει τη μορφή ειδικού εντύπου και εμπεριέχει με
τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει δε
για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης σε ό,τι αφορά
τα στοιχεία που δηλώνονται. Την αίτηση προμηθεύονται
οι ενδιαφερόμενοι από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλης της χώρας και από την ιστοσελίδα του
Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ.: www.ypepth.gr ή www.minedu.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν
την Αίτησή τους ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή)
ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1094
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Στην αίτηση θα πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων,
να αναφέρεται ευκρινώς η διεύθυνση και τα τηλέφωνα
(οικίας, εργασίας και κινητό) του υποψηφίου.
Στην Αίτηση επισυνάπτονται:
α. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
β. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων,
τίτλων σπουδών ή μεταπτυχιακών τίτλων όλων των
επιπέδων, τα οποία διαθέτουν.
γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας
δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα ανα−
φέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Καλλιτεχνικές
δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται απο−
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δεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράμ−
ματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον
υποψήφιο), κ.λ.π., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συνα−
φών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.
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Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα
παρακάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα
ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών
Σχολείων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν
μοριοδοτούνται.

1. Κατεύθυνση Θεάτρου− Κινηματογράφου
α/α Μαθήματα

1

«Κίνηση Χορός»

2

«Κινηματογράφος»

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
• Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγ
γελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο
Λυκείου Εξατάξιου Γυμνασίου,
• ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείμενο από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, ή
ισότιμος και αντίστοιχος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,
• ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο.
• Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Κινηματογράφου Τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανα
γνωρισμένης από το Κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου,
• ή Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κινηματογράφου του Εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το
Κράτος,
• ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείμενο από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, ή
ισότιμος και αντίστοιχος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,
• ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο.

2. Κατεύθυνση Χορού
α/α Μαθήματα
1
2

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
• Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγ
«Κλασικός Χορός»
γελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης/Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο
Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου,
«Σύγχρονος Χορός» • ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο

Κεφάλαιο Β΄
Προσόντα μοριοδότησης των υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται από την Επιτροπή
Καλλιτεχνικών Σχολείων βάσει των προσόντων τους,
σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της
παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, και κατατάσ−
σονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα.

2. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα που δια−
θέτουν, λαμβάνουν κατά κατηγορία και αθροιστικά τα
μόρια που αναφέρονται για κάθε κατεύθυνση και για
κάθε μάθημα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων
που ακολουθεί:

Κατεύθυνση Θεάτρου−Κινηματογράφου
Για το μάθημα «Κίνηση Χορός»
Φάκελος διδακτικής εμπειρίας
Διδασκαλία μαθήματος «Κίνηση Χορός» σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή σε Σχολή
1 Χορού της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος
(2 μόρια για κάθε έτος)

Α

Διδασκαλία του μαθήματος σε επαγγελματικό καλλιτεχνικό εργαστήρι και σε ΙΕΚ για επαγ
2 γελματικές σπουδές.
(1 μόριο για κάθε έτος)
3

Διδασκαλία του μαθήματος σε σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) δημόσια ή ιδιωτικά
(0,5 μόρια για κάθε έτος)

Διδασκαλία του μαθήματος σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, Εκπαιδευτικά προγράμματα ή Καλλιτεχνικά Εργα
4 στήρια Δήμων.
(0,5 μόρια για κάθε εξάμηνο)
5

Διδασκαλία σε σεμινάριο, επιμόρφωση, καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε Δήμους (παραστά
σεις), campus, ΑμεΑ κ.λπ.
Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

1 μόριο
Μέγιστος αριθμός
μορίων 24

Συμμετοχή σε επαγγελματικές θεατρικές παραστάσεις.
Από
(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, σκηνοθέτης, ρόλος)
Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων χορού.
2
Από
(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)
Χορογραφία θεατρικών ή μουσικών παραστάσεων
3
Από
(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, σκηνοθέτης)
Συμμετοχή σε παραστάσεις επαγγελματικών ομάδων χορού ή επαγγελματικών ομάδων χορού
4 του εξωτερικού
Από
(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)
1

Β

Μέγιστος αριθμός
μορίων 9
Έτη
Μόρια
2 και άνω
4
1
2
Έτη
Μόρια
2
2
1
1
Έτη
Μόρια
2 και άνω
1
1
0,5
Εξάμηνα
Μόρια
2 και άνω
1
1
0,5

1 έως και 6 μόρια
1 έως και 6 μόρια
1 έως και 6 μόρια
1 έως και 6 μόρια

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης
1

Γ

2
3
4
Για το

Α
1

1
2
Β

3
4
5

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε καλλιτεχνικό ή παιδαγωγικό αντικείμενο ή στη διδακτική
1 μόριo
του χορού
Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
1 μόριo
Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού
2 μόρια
Σεμινάριο σε καλλιτεχνικό ή παιδαγωγικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού
Από 1 έως και 5 μόρια
μάθημα «Κινηματογράφος»
Μέγιστος αριθμός
Φάκελος διδακτικής εμπειρίας
μορίων 4
Διδασκαλία σε Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου και τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
Έτη
Μόρια
αναγνωρισμένης από το κράτος, στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σε Πανεπιστημιακή Σχολή Κινηματογράφου του 2 και άνω
4
εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος.
1
2
(2 μόρια για κάθε έτος)
Μέγιστος αριθμός
Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
μορίων 37
Σκηνοθεσία ταινιών οποιασδήποτε μορφής [θα πρέπει να αναφέρεται: τίτλος ταινίας τεχνικά
Από 1 έως και 8 μόρια
χαρακτηριστικά, μέσο (φίλμ ή βίντεο), διάρκεια, έτος παραγωγής, τόποι προβολής]
Σκηνοθεσία δραματοποιημένης σειράς για την τηλεόραση με κινηματογραφική τεχνική (μο
Από 1 έως και 6 μόρια
νοκάμερο)
Από 0,5 έως και 2
Τηλεοπτική διεύθυνση ή τηλεσκηνοθεσία δραματοποιημένης σειράς σε πολυκάμερο
μόρια
Συγγραφικό επιστημονικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του κινηματογράφου, δημοσιεύσεις
Από 1 έως και 8 μόρια
εργασιών και σχετικών άρθρων.
Συμμετοχή ή διάκριση σε αναγνωρισμένο Εθνικό ή Διεθνές Φεστιβάλ ταινίας μυθοπλασίας,
Από 1 έως και 5 μόρια
ντοκιμαντέρ, μικρού μεγάλου μήκους

6 Montage ταινιών ή δραματοποιημένης σειράς για την τηλεόραση
Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Γ

Μέγιστος αριθμός
μορίων 9

Από 1 έως και 8 μόρια
Μέγιστος αριθμός
μορίων 9

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο της αίτησης

2 μόρια

2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

1 μόριο

3 Διδακτορική διατριβή πάνω στο καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

4 Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

1 μόριο

5 Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόρια

Κατεύθυνση Χορού
Για τα μαθήματα «Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»
Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

1

Α 2

Διδασκαλία στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ή σε αναγνωρισμένη από το κράτος
ιδιωτική επαγγελματική σχολή χορού της Ελλάδας ή σε Ανώτερη/Ανώτατη Σχολή Χορού του
εξωτερικού
(2 μόρια για κάθε έτος)
Διδασκαλία του μαθήματος σε επαγγελματικό καλλιτεχνικό εργαστήρι και σε ΙΕΚ για επαγ
γελματικές σπουδές
(0,5 μόριο για κάθε εξάμηνο)

3

Διδασκαλία του μαθήματος σε σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) δημόσια ή ιδιωτικά
(0,5 μόριο για κάθε έτος)

4

Διδασκαλία του μαθήματος σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, Εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε Καλλιτεχνικά Ερ
γαστήρια Δήμων.
(0,5 μόριο για κάθε εξάμηνο)

Μέγιστος αριθμός
μορίων 7
Έτη

Μόρια

2 και άνω
1

4
2

Εξάμηνα
2 και άνω
1
Έτη
2 και άνω
1
Εξάμηνα
2
1

Μόρια
1
0,5
Μόρια
1
0,5
Μόρια
1
0,5

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Μέγιστος αριθμός
μορίων 18

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
1

Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελ
λήνων Χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών.
(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

2

Συμμετοχή ή και οργάνωση άλλου είδους Καλλιτεχνικών δράσεων (performance, εικαστικών,
μουσικών κ.α.).
Από 1 έως και 6 μόρια
(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

3

Συμμετοχή σε παραστάσεις επαγγελματικών ή και καταξιωμένων ομάδων χορού του εξωτε
ρικού.
(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

Β

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης
Γ

17503

1
2
3
4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε καλλιτεχνικό αντικείμενο.
Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού.
Σεμινάριο σε καλλιτεχνικό ή παιδαγωγικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού.

3. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, λαμβάνεται
υπόψη κατά προτεραιότητα ο βαθμός του βασικού πα−
νεπιστημιακού πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτερης
Σχολής που υποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύ−
ριας ειδικότητάς του. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη
οι χαρακτηρισμοί:
α) «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα», όσον αφορά
στους τίτλους που δεν έχουν αριθμητική αποτύπωση,
και β) για τους λοιπούς τίτλους, λαμβάνεται υπόψη η
αναγραφόμενη ακριβής αριθμητική αποτύπωση. Σε εκ
νέου ενδεχόμενη ίση μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη
η ακριβής ημερομηνία κτήσης του τίτλου. Και στις δύο
περιπτώσεις προηγείται στον πίνακα ο έχων τον υψηλό−
τερο βαθμό (χαρακτηρισμό ή αριθμητική βαθμολογία) ή
και την παλαιότερη ημερομηνία κτήσης του τίτλου.
4. Τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί μέχρι και την ημε−
ρομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτοί. Επίσημες, θεωρημέ−
νες από το ΥΠ.ΠΟ., βεβαιώσεις απονομής πτυχίου ή δι−
πλώματος Ανώτερων Σχολών Χορού, Κινηματογράφου –
Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον σε αυτές αναγράφε−
ται ο αριθμός της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας
ο αιτών συμμετείχε στις διπλωματικές εξετάσεις.
6. Διπλώματα και πτυχία από Πανεπιστήμια και άλλα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται
υπόψη, εφόσον δεν συνοδεύονται από αναγνώριση ισο−
τιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή άλλου αρμόδιου
συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής. Η Επιτροπή, κατά
την αξιολόγηση των τίτλων, λαμβάνει υπόψη της την
ημερομηνία κτήσης τους από το εκπαιδευτικό ίδρυμα
της αλλοδαπής και όχι την ημερομηνία αναγνώρισής
τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή άλλο αρμόδιο
συμβούλιο ισοτιμιών.
7. Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές
Χορού, Τηλεόρασης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών
σπουδών ούτε ως συνεκτιμώμενα προσόντα του υπο−
ψηφίου και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την
Επιτροπή.
8. Υποψήφιοι που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες
(πολύτεκνοι και πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή
αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας) αντιμετωπίζονται,
κατά την πρόσληψή τους, σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία

Από 1 έως και 6 μόρια

Από 1 έως και 6 μόρια
Μέγιστος αριθμός
μορίων 10
2 μόρια
1 μόριο
2 μόρια
Από 1 έως και 5 μόρια

των πολυτέκνων πρέπει να συνυποβάλουν πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδίδε−
ται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες. Οι υποψήφιοι
που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των πασχόντων
από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά
πλάκας πρέπει να συνυποβάλουν πιστοποιητικά από
δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή απόφαση από Πρωτο−
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
9. Ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προ−
σόντων των υποψηφίων, με βάση τον Πίνακα Μοριοδό−
τησης Προσόντων ανά κατεύθυνση ή ανά μάθημα, της
παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, υποβάλλονται
μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα
δημοσίευσης στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.ypepth.
gr ή www.minedu.gov.gr) του Προσωρινού Αξιολογικού
Πίνακα ανά κατεύθυνση και ανά μάθημα της παραγρά−
φου 1 του παρόντος κεφαλαίου, μόνο με ταχυμεταφορά
(Courier) και αποκλειστικά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1094
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται
εντός 10 ημερών από την ημέρα που λήγει η υποβολή
των ενστάσεων, και ακολουθεί η δημοσίευση στο δια−
δίκτυο (ιστοσελίδα: www.ypepth.gr ή www.minedu.gov.gr)
του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης, ανά τομέα και ανά
μάθημα, των προσόντων των υποψηφίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστι−
κοποίηση των μορίων στα μοριοδοτούμενα κριτήρια,
συντάσσεται, ανά κατεύθυνση και ανά μάθημα, από την
Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, πίνακας στον οποίο
αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι.
Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων ανά κα−
τεύθυνση, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη συνολική
μοριοδότηση που έλαβε κάθε υποψήφιος στα μοριοδο−
τούμενα κριτήρια, κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και δημοσιεύεται
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: www.
ypepth.gr ή www.minedu.gov.gr.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται με βάση τη
σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα
και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά διδακτικό
αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ραίτητο και επιβεβλημένο το προσωπικό να εργάζεται
και κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.
8. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους
60.000 περίπου ευρώ (Α΄ και Β΄ φάση πρόσληψης), η οποία
καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε. 0512 του προϋπολογισμού έτους
2010 της Παιδικής Εξοχής Σταυρού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και
εξαιρέσιμες ημέρες στην Π.Ε. Σταυρού του παρακάτω
προσωπικού ως εξής:
Α. ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

F

Συντονιστής (1)

από 04 08 2010 έως και 30 09 2010

(3)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Αλεξάνδρα Χονδρογιάννη του Δι−
ονυσίου κάτοικο Πατρών.

Επιμελητές (3)

από 05 08 2010 έως και 04 09 2010

Επιμελητές (2)

από 05 08 2010 έως και 27 09 2010

Ειδικοί συνεργάτες
ψυχαγωγοί (2)

από 05 8 2010 έως και 04 09 2010

Με την αριθ. 6263/2010 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ.
23/1992, χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Αλεξάν−
δρα Χονδρογιάννη του Διονυσίου κάτοικο Πατρών, άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Ειδικοί συνεργάτες
ψυχαγωγοί (2)

από 05 8 2010 έως και 27 09 2010

Ειδικοί συνεργάτες
χειροτεχνίας (2)

από 05 8 2010 έως και 04 09 2010

Ειδικοί συνεργάτες
χειροτεχνίας (2)

από 05 8 2010 έως και 27 09 2010

Γυμναστές (4)

από 05 8 2010 έως και 04 09 2010

Ομαδάρχες (30)

από 05 08 2010 έως και 04 09 2010

Εργάτριες (1)

από 05 09 2010 έως και 27 09 2010

Τμηματάρχες (2)

από 05 09 2010 έως και 27 09 2010

Με εντολή Νομάρχη
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ
F
Αριθμ. 26/ΤΕΕ/16659
(4)
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες
και αργίες εργαζομένων Β΄ φάσης στη Π.Ε. Σταυρού
κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2010
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 30/96 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄) περί κω−
δικός Νομ/κής Αυτ/σης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, β) Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Noμαρχ. Αυτοδ/σης Θεσ/νίκης όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
2 α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδαφ. β΄ του
Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη τοπική Αυτοδ/ση και
άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 15 του Ν. 2592/98 όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, δ) του άρθρου 34 παρ. 5
του Ν. 2768/99 ε) το Π.Δ. 410/88, στ) το άρθρο 16 του
Ν. 3205/2003, ζ) τη παραγρ. 7, άρθρο 25 του Ν. 2738/99.
3. Την κοινή Υπουργική απόφαση Π1β/Γ.Π.17781/17−5−2010
«Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών
− κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Νο−
μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις».
4. Την Π4/ΓΠοικ.77392/24−06−2010 Κ.Υ.Α. απόφαση
«Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις κατασκη−
νώσεις».
5. Την αρ. πρωτ. 26/ΤΕΕ/16537/20−07−2010 απόφαση του
Νομάρχη Θεσ/νίκης «Έγκριση Β΄ πρόσληψης εποχικού
προσωπικού στην Παιδική Εξοχή Σταυρού».
6. Την αρ. 5/23−7−2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτρο−
πής Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφο−
ρά την έγκριση απασχόλησης των εργαζομένων (Β΄ φάση)
κατά τις Κυριακές και αργίες στην Παιδική Εξοχή Σταυρού.
7. Το γεγονός ότι λόγω του ότι στην Παιδική Εξοχή
Σταυρού φιλοξενούνται άτομα με ειδικές ανάγκες, παι−
διά ηλικίας 6−12 χρονών και ηλικιωμένοι κρίνεται απα−

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
* Για την ειδικότητα του νοσοκόμου, επειδή δεν εκδηλώθηκε
ενδιαφέρον στη Β΄ προκήρυξη η θέση καλύπτεται από την
νοσηλεύτρια της Α΄ προκήρυξης, για το χρονικό διάστημα από
06 07 2010 έως 28 09 2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2010
Ο Νομάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
(5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού
Λειτουργού στην Μουρνιανάκη Στυλιανή του Ιωάν−
νου κάτοικο Αγγελιανών Δήμου Γεροποτάμου Ν. Ρε−
θύμνης.
Με την υπ’ αριθ. 2539/9−7−2010 απόφαση του Νομάρχη
Ρεθύμνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4
του π.δ. 23/1992, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλμα−
τος κοινωνικού Λειτουργού στην Μουρνιανάκη Στυλιανή
του Ιωάννου κάτοικος Αγγελιανών Ν. Ρεθύμνης.
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 22224
(6)
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ
από το Α.Ε.Ι. σε Σχολές του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5(α) του άρθρου 14 του Ν. 2817/
2000.

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την αριθμ. Α 107/24−04−2000 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ.
3. Την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πρύτα−
νη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ 1844/
03−09−2009).
4. Το αριθμ. πρωτ. Φ. 121.1/11/10483/Β2/29−01−2010 έγ−
γραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
5. Την από 26/03/2010 απόφαση της Συγκλήτου.
6. Τις προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των δύο (2)
Σχολών του Ιδρύματος: Μηχανολόγων Μηχανικών (συ−
νεδρίαση 10/05/2010) και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών (συνεδρίαση 06/05/2010).
7. Τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος (συνεδρίαση 15/07/2010).
8. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη:
Μεταφέρει δύο (2) κενές οργανικές θέσεις ΔΕΠ, που
διετέθησαν στο Ίδρυμα για το έτος 2010 με την Προ−
γραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Πρύτανη του Εθνι−
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ 1844/03−09−2009/τ.Β΄)
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου τετραετούς ακαδημαϊκού
αναπτυξιακού προγράμματος 2009−2012, στις παρακάτω
Σχολές του Ιδρύματος:
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχα−
νικών.
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθη−
ματικών και Φυσικών Επιστημών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010
Ο Πρύτανης
Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
F
(7)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
αλλοδαπής ΓΚΟΡΟ ΕΡΜΙΡΑ ον. πατρός ΣΩΚΡΑΤ.
Με την αρ. πρ. 5260/27−7−2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γίνεται απο−
δεκτή η από 30/11/2009 αίτηση για απόκτηση της Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής ΓΚΟΡΟ
ΕΡΜΙΡΑ ον. πατρός ΣΩΚΡΑΤ γεν. 1976 στην Αλβανία.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
F

ΔΙOΡΘΩΣEIΣ ΣΦAΛΜΑΤΩΝ
(8)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.122807/5927/16−6−2010
απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
959/30−6−2010/τ.Β΄), ως προς την ημερομηνία γέννησης:
Aπό το λανθασμένο:
«α) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ον. πατρός ΜΑΡΚΟΣ γεν.
1964 στην Αλβανία»,
στο ορθό:
«α) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ον. πατρός ΜΑΡΚΟΣ γεν.
1946 στην Αλβανία».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
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(9)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.116712/84583/09/23−6−10
απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 990/30−6−2010/τ.Β΄) ως προς τον τίτλο του
θέματος:
Aπό το λανθασμένο:
«πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής αλβανικής
ιθαγένειας, υπό στοιχεία»,
στο ορθό:
«πολιτογράφηση του ομογενούς αλλοδαπού αλβανι−
κής ιθαγένειας, υπό στοιχεία»,
ως προς την παρ. 3 του προοιμίου,
από το λανθασμένο:
«τη σχετική αίτηση πολιτογράφησης της ανωτέρω και
τα λοιπά στοιχεία του οικείου φακέλου»,
στο ορθό:
«τη σχετική αίτηση πολιτογράφησης του ανωτέρω και
τα λοιπά στοιχεία του οικείου φακέλου»
και ως προς το κείμενο της απόφασης,
από το λανθασμένο:
«Αποδεχόμαστε την από 21/5/2008 αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία»,
στο ορθό:
«Αποδεχόμαστε την από 21/5/2008 αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
F
(10)
Στο ΦΕΚ 943/30−6−2010/τ.B΄ σελίδα 13546 στον πίνακα
Α2 του σχεδιαγράμματος, διορθώνεται:
Aπό το εσφαλμένο:
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ−
ΣΙΑΣ»,
στο ορθό:
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ−
ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»
και στη σελίδα 13558 στίχοι 12−13 δεξιάς στήλης,
από το εσφαλμένο:
«Α.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑΣ»,
στο ορθό:
«Α.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΥΡΟΣΒΕ−
ΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ».
(Από την Περιφέρεια Κρήτης).
F
(11)
Στο ΦΕΚ 985/30−6−2010/τ.B΄ σελ. 14041 στίχος 19 αρι−
στερής στήλης, διορθώνεται:
Από το εσφαλμένο:
«ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ»,
στο ορθό:
«ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ».
(Από την Περιφέρεια Κρήτης).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

 Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

 Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

 Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛ ǁƸǀ ƙƛƢƝ

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.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸ ǇƸǂƸǀǘǄ ƫƛƠ ƢǐǈǄƾ  Ǌƾǂ      
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟ ƪƦƝƧƛƨƟƛƨ ƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨ ƦƥơƟƩƮƣ ơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣ ƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗ ƗƦƥ  ƢƛƬƧƟ 
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