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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α  ριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1071432 ΕΞ 2012 (1)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της παρ. 17 του άρθρου 3 

της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί 
Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογι−
κές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 

43 Α΄), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει 
με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά 
οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλ−

λαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις 
ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης απο−
δεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β / 08.12.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. 
1109793/6134−11/0016/24−11−99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134 τ. Β), 
όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ−
ΠΥΡΚΑΛ) για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 
5 του άρθρου 1 της παρούσης και μέχρι τις 15 Ιουλίου 
2012».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. 50200/Δ1 (2)
Σύσταση κλάδων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσ−

σας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δρα−
ματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτι−
κού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.1 του Ν.2009/1992 

(ΦΕΚ 18/14.2.1992 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.2817/2000 
(ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

23187

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



23188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.2834/2000 
(ΦΕΚ 160/7.7.2000 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκ−
παιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 και 8 του Ν.3194/ 
2003 (ΦΕΚ 267/20.11.2003 τ.Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 
80/1.4.2005 τ.Α΄) «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώ−
ρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλ−
λες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.5 του Ν.3577/2007 
(ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ.Α΄) «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, 
ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων 
εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 και 2 του Ν.3794/ 
2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πα−
νεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 118/1995 
(ΦΕΚ 75/18.4.1995 τ.Α΄) «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005 τ.Α΄) με το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις 
του άρθρου 29Α΄ του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/28.7.1985 τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε, περί ελέγχου των δαπανών που 
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

10. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 103/2004 
(ΦΕΚ 70/3.3.2004 τ.Α΄) «Περιορισμός της συναρμοδιό−
τητας του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πρά−
ξεων».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ 213/7.10.2009 τ.Α΄). 

12. Το αριθμ. 31/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 62/21.03.2012 τ.Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργού Οικονομικών».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3848/2010 
(ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκ−
παιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιο−
κρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

14. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2012 (ΑΔΑ: 
45ΨΟΧ−ΚΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

15. Την αριθμ. 1/2012 Πράξη του Τμήματος Π/θμιας 
Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

16. Την εύρυθμη διαχείριση του εκπαιδευτικού προ−
σωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

17. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί−
ζουμε:

1. Συνιστώνται κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως εξής:

α. Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας: 200 θέσεις

β. Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας: 100 θέσεις
γ. Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων: 100 θέ−

σεις
δ. i) Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών: 60 θέσεις
 ii) Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης: 5 θέσεις
ε. i) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι.: 

288 θέσεις
 ii) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.: 192 

θέσεις.
Για την πλήρωση των ανωτέρω συνιστώμενων θέσεων 

της παρούσης Κοινής Υπουργικής απόφασης, με απόφα−
ση του Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, οι θέσεις θα καλυφθούν αποκλειστικά με 
μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους, με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχουν σε εφαρμογή της 
παρ.5, του άρθρου 35, του Ν.4024/2011 και βάσει των 
λοιπών κείμενων διατάξεων περί μετατάξεων. Μετά 
από την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω θέσεων 
από μετατάξεις, διορισμός επιτρέπεται μόνο κατόπιν 
αποχώρησης των μεταταχθέντων, για οποιοδήποτε 
λόγο. Με τη μετάταξη καταργείται αυτόματα η θέση 
του μετατασσόμενου.

2. Προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού 
ορίζονται κατά κλάδους:

α. για τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας τα προ−
βλεπόμενα στην περ. ε΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του 
Ν.1566/1985

β. για τον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας τα προ−
βλεπόμενα στην περ. ζ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του 
Ν.1566/1985

 γ. για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 
τα προβλεπόμενα στην περ. η΄ της παρ. 8 του άρθρου 
14 του Ν.1566/1985

δ. για τον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών τα προ−
βλεπόμενα στο Π.Δ.125/2000 και στην υπ’ αριθ. Δ2/13934/ 
12.2.2001 κοινή υπουργική απόφαση.

ε. για τον κλάδο ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης τα προ−
βλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ2/13934/12.2.2001 κοινή υπουρ−
γική απόφαση.

στ. για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 8 του Ν.3194/2003 όπως συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.5 
του Ν.3577/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.2 
περ.δ΄ του Ν.3794/2009.

3. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών 
ή για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή 
την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων 
εκπαιδευτικών εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες 
διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας με την επιφύλαξη των οριζομένων του άρθρου 2 
παρ. 2, 3 και 4 και του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.3848/ 
2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
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