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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/45050/0025 (1)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Κ.Ε.Δ. Α.Ε. από επι−

χορηγήσεις που έλαβε από το Π.Δ.Ε. έτους 2011 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Ν. 1558/1985 

«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/
τ.Α΄/26.9.1985).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2469/1997 «Περι−
ορισμός και Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
Κρατικών Δαπανών» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/14.3.1997).

3) Το αριθμ. 2746/11.6.2012 έγγραφο της Εταιρείας Ακι−
νήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε.

4) Tις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.  
185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) σε συνδυασμό με τις παρ. 2α και 
2δ του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄).

5) Το γεγονός ότι δεν έχει καταρτισθεί μέχρι σήμερα 
ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού που προβλέπεται στην 
αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ2011/28.11.2011 ΚΥΑ «Συγχώνευση 
της ΚΕΑ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε. με απορρόφηση της 
πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων 
από την ΚΕΑ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Πε−
ριουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ 
Α.Ε.» (ΦΕΚ 2779/Β/2011) και ως εκ τούτου η ΚΕΔ Α.Ε. 
υφίσταται ως νομικό πρόσωπο.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αύξηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου του Μετο−
χικού Κεφαλαίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημο−
σίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο 
ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (5.075.532,62 €) το οποίο 
αναλύεται ως ακολούθως:

1. 880.410,86 ευρώ για το έργο 1993ΣΕ09450000
2. 1.695.121,76 ευρώ για το έργο 1993ΣΕ09450000
3. 200.000,00 ευρώ για το έργο 2009ΣΕ05050000
4. 2.000.000,00 ευρώ για το έργο 2006ΣΕ08950000
5. 300.000,00 ευρώ για το έργο 2007ΣΕ65000002
Τα παραπάνω έργα ανήκουν στις ΣΑΕ 094/5, 094/5, 

050/5, 089/5, 0650 αντίστοιχα και εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. 
οικονομικού έτους 2011.

Η ανωτέρω αύξηση θα γίνει με την έκδοση ονομαστι−
κών μετοχών ίσης αξίας με το ποσό των 5.075.532,62 
ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει ισόποσες επιχορηγή−
σεις που καταβλήθηκαν από το Γενικό Κρατικό Προϋ−
πολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) κατά 
τα έτος 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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



27668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. 26430 (2)
Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτι−

κών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή 
ενέργεια. 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου β (εδάφιο 2) της 

παραγράφου 5 «Ενισχυόμενες δαπάνες» του άρθρου 3 
«Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια» του Ν. 3299/2004 «κίνη−
τρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη 
και την περιφερειακή σύγκλιση».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 241 
του N. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλ−
λοντος−Νέα εταιρική μορφή−Σήματα−Μεσίτες ακινήτων−
Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 
άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄165).

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄/17−5−2012) 
«Διορισμός Υπουργών».

7) To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται από τις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών 
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια 
κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με 
κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ 
τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, 
καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα 
με τον ακόλουθο πίνακα:

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣΦΒ/ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (€/Wp)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Mono−Poly
Ευρωπαϊκά

Mono−Poly
Κινέζικα Thin Film Mono−Poly

Ευρωπαϊκά
Mono−Poly
Κινέζικα Thin Film

2009
1ο Εξάμηνο 2,80 2,52 2,10 3,49 3,23 2,80

2ο Εξάμηνο 2,75 2,48 2,06 3,43 3,17 2,75

2010
1ο Εξάμηνο 2,70 2,43 2,03 3,36 3,11 2,70

2ο Εξάμηνο 2,50 2,25 1,88 3,11 2,88 2,50

2011
1ο Εξάμηνο 2,30 2,07 1,73 2,87 2,65 2,30

2ο Εξάμηνο 2,10 1,89 1,58 2,62 2,42 2,10

2012 1ο Εξάμηνο 1,90 1,71 1,43 2,37 2,19 1,90

Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,45 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δα−
πάνες (σύνδεση ΔΕΗ, οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη κ.λπ).

Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία μειώνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος με−
γαλύτερης των 500KW λόγω οικονομιών κλίμακας.

Η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

΄Αρθρο 2ο

Για τα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ολοκληρωθεί και εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, χωρίς 
την συνδρομή των διατάξεων του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012, το ενισχυόμενο κόστος κατά την υπαγωγή και 
την ολοκλήρωση στο εξής, καθορίζεται σύμφωνα με τις τιμές του 1ου εξαμήνου του 2012.

΄Αρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσης ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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    Αριθμ.. 67792/Η (3)
 Τροποποίηση−Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 127177/Η/2011 

απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών 
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι−
κού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμοδιότη−
τας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (ΦΕΚ 2508 Β/04−11−2011) 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 14Β του N. 3429/2005 «Δημόσιες Επι−

χειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ 314 Α/27.12.2005), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 66 του N. 4002/2011 «Τροπο−
ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου−
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυ−
γίανση−Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α/22.08.2011)

β) του N. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολο−
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 173 Α/24.11.1983), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

γ) του N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α/06.09.2011) 
και ιδίως του άρθρου 58 με τίτλο «Νομικό Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και 
των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.»

 δ) του β.δ. της 26 Φεβρουαρίου/15 Μαρτίου 1947 «Περί 
συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ 41 Α/15.03.1947) καθώς 
και του β.δ. της 9/31 Δεκεμβρίου 1955 «Περί μετονομασίας 
του Εθνικού Ιδρύματος εις “Βασιλικόν Εθνικόν ίδρυμα”»

ε) του ν.δ. 572 της 29.5/2.6.1970 «Περί οργανώσεως, 
διαρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πά−
σης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και 
Επιτροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασι−
λεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α΄ 125), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 13 του N. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού 
Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α/19.02.2009)

στ) του άρθρου 14 του N. 1232/1982 «Επαναφορά σε 
ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του 
ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α/26.2.1982), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 501/1985 (ΦΕΚ 181 
Α/23.10.1985) και του π.δ. 434/1991 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων 
εποπτείας και ελέγχου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος 
(Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 159 Α/24.10.1991)

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
ΦΕΚ 98 Α/22.04.2005).

2. Το π.δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124 
Α/17.05.2012).

3. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α).

4. Την ανάγκη διατήρησης της άσκησης των αρμοδιοτή−
των που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και 
Σπουδαστικών Εστιών στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, μέχρι 

την έναρξη πλήρους λειτουργίας των Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέπεται να ιδρυθούν, σύμφω−
να με το άρθρο 58 του N. 4009/2011, σε κάθε Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη 
υλοποίηση του θεσμού της φοιτητικής μέριμνας.

5. Το γεγονός ότι τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
για την διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων 
έρευνας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Ν. 
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α/6.9.2001) δεν έχουν εισέτι ιδρυθεί.

6. Την αριθμ. 67444/ΙΒ/15−06−2012 Βεβαίωση περί δε−
σμεύσεως της σχετικής πίστωσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του Ε.Ι.Ν. (ν.π.ι.δ. επιχορηγούμενο από 
τον κρατικό προϋπολογισμό) ύψους 16.000.000 ευρώ 
περίπου, η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 
8.000.000 ευρώ περίπου, αποφασίζουμε::

Άρθρο μόνο

Στην υπ’ αριθμ. 127177/Η/11 απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού 
και προσωπικού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών 
αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα 
Ανώτατα Εκ¬παιδευτικά Ιδρύματα.» (ΦΕΚ 2508 Β/4−11−
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, μετά 
το τέλος του άρθρου 30, άρθρο 30Α ως εξής: «

Άρθρο 30Α

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας 
(Ε.Ι.Ν.) που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και 
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών 
και Σπουδαστικών Εστιών, συνεχίζουν και ασκούνται από 
το ίδιο το Ε.Ι.Ν., έως την πάροδο τριών μηνών από τη 
συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέπο−
νται στο άρθρο 58 του N. 4009/2011 (Α΄ 195)». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ 

F
    Αριθ. 67927/Γ3 (4)
 Ορισμός του περιεχομένου, τρόπου διάρκειας διαδικασία 

παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος για την 
απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής επάρκειας και την 
απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής επάρκειας εκ−
παιδευτικών του N. 3848/10 (71Α) «Αναβάθμιση του ρόλου 
του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11 του Ν.3848/10 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/9−5−2010) 
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«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις»

β. Του Ν. 3861/2010 (112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.

γ. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (267Α), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε  συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 
(251Α). «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»

2. Το Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν 
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ59/Α΄/14−3−2007) όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε με το Ν.3966/2011 (ΦΕΚ118, τ. Α΄, 24−5−2011) και 
το ΠΔ 1/2008 (ΦΕΚ1/Α΄/07−01−2008)

3. Τα άρθρα 54 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (98Α) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα»

4. Το Π.Δ. 71/2012(124Α) Διορισμός Υπουργών
5. Την υπ’ αρ. Ε (2007) 5528/9−11−2007 απόφαση της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Με−
ταρρύθμιση 2007−2013» για κοινοτική ενίσχυση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

6. Την από 7/10/2010 Προγραμματική Συμφωνία του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για την υλοποίηση των 
ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 
9 και 10 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).

7. Την Α.Π. 2415σχ2135/19−7−2011 απόφαση Ένταξης της 
Πράξης «Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και αξιολόγη−
σης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής επάρ−
κειας και την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής 
επάρκειας εκπαιδευτικών 2010−2015.» στους Άξονες Προ−
τεραιότητας 04 «Αναβάθμιση Ανάπτυξη του ανθρωπίνου 
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης», 05 «Αναβάθμιση Ανάπτυξη του ανθρωπίνου 
δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου» και 06 «Αναβάθμιση Ανάπτυξη του 
ανθρωπίνου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης στις 2 
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013».

8. Την αρ. 4105/4−4−2012 απόφαση του ΕΚΔΔΑ «Συγκρό−
τηση ομάδας εργασίας του ΕΚΔΔΑ και του ΥΠΔΒΜΘ 
για το σχεδιασμό, την εποπτεία, το συντονισμό και την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και αξιολόγησης για 
την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής επάρκειας και 
την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής επάρκει−
ας εκπαιδευτικών 2010−2015»

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 12.357.212 ευρώ για την πε−
ρίοδο 2012−2015 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της 
ΣΑΕ 2011ΣΕ01580018, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά διοικητικής και καθοδηγητικής επάρ−
κειας, που απαιτούνται για την επιλογή σε θέσεις σχολι−
κών συμβούλων διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων 
ΚΕ.ΔΔΥ και διευθυντών σχολικών μονάδων της πρωτο−
βάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις παρ. 9 του άρθρου 11 του Ν. 3848/2010, 
χορηγούνται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση αντί−
στοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης(ΕΚΔΔΑ).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής 

στα προγράμματα

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραπάνω διάτα−
ξης του άρθρου 11, θα λειτουργήσουν ταχύρρυθμα προ−
γράμματα στα οποία θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά: 
α) στο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικού 
διοικητικής επάρκειας οι υπηρετούντες διευθυντές δι−
ευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−
δευσης, καθώς και οι επόμενοι σε καθένα από τους 
ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, σε ποσοστό 30% του 
συνόλου των υπηρετούντων, β) στο πρόγραμμα για την 
απόκτηση πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας οι 
υπηρετούντες σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι επόμενοι 
σε καθένα από τους ισχύοντες πίνακες, σε ποσοστό 
30% του συνόλου των υπηρετούντων.

2. Στη συνέχεια και κατά την εξέλιξη των προγραμμά−
των τα παραπάνω ταχύρρυθμα προγράμματα θα ακο−
λουθήσουν «εκτεταμένα προγράμματα» στα οποία θα 
συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγονται με 
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται 
στις επόμενες παραγράφους.

3. Εντός του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, το ΕΚΔΔΑ σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, καλεί με ανακοίνωση του τους 
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
τα ειδικά προγράμματα να υποβάλουν ηλεκτρονική αί−
τηση εγγραφής στα προγραμματισμένα προγράμματα 
σε διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του κάθε 
προγράμματος στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ. Στην ανα−
κοίνωση θα αναφέρεται και ο συγκεκριμένος αριθμός 
των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο κάθε 
πρόγραμμα, ανά εκπαιδευτική περίοδο σε συνάρτηση 
με τις δυνατότητες του ΕΚΔΔΑ. Προκειμένου δε για το 
πιστοποιητικό καθοδηγητικής επάρκειας, προσδιορίζε−
ται ο αριθμός των συμμετεχόντων και ο αριθμός ανά 
ειδικότητα.

4. Δικαίωμα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλο−
γής για «τα εκτεταμένα προγράμματα» έχουν οι μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης, οι οποίοι: α) κατά την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν 
εκπαιδευτική υπηρεσία μεγαλύτερη των επτά (7) ετών 
και μικρότερη των τριάντα δύο (32) β) έχουν πιστοποι−
ημένη επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών, επιπέδου 1 τουλάχιστον.

5. Η επιλογή όσων θα φοιτήσουν στα προγράμματα 
γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση που διενερ−
γείται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του ΕΚΔΔΑ. Για τους 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν ως η έχουν διατε−
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λέσει στελέχη της εκπαίδευσης του Ν. 3848/10, τους πε−
ριφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και όσους έχουν 
ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου στον Δημόσιο τομέα 
διατίθεται το 80% των υπό κάλυψη θέσεων, ενώ για 
τους υπολοίπους το 20%. Αν κατά τον υπολογισμό του  
ποσοστού προκύψει κλάσμα, αυτό στρογγυλοποιείται 
στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Σκοπός της παραπάνω 
διαδικασίας είναι η τμηματική ικανοποίηση όλων των 
αιτήσεων που θα υποβληθούν.

Άρθρο 3
Στόχος και περιεχόμενο του προγράμματος 
για το πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας

1. Στόχος του ειδικού προγράμματος για το πιστοποι−
ητικό διοικητικής επάρκειας είναι η απόκτηση εκείνων 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν 
τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ικανούς να ασκή−
σουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντα του διευθυντή 
διεύθυνσης εκπαίδευσης, του προϊσταμένου Κέντρων 
Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.
Δ.Δ.Υ) και του διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθ−
μιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Ο ως άνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τη θε−
ωρητική εκπαίδευση ενενήντα έξι ωρών (96) και την 
πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
διάρκειας ογδόντα (80) ωρών

3. Το πρόγραμμα της θεωρητικής εκπαίδευσης περιλαμ−
βάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην εκπαίδευση
• Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ως σύγ−

χρονου Οργανισμού
• Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
• Κανόνες Νομιμότητας Διοικητικής Δράσης στο χώρο 

της Εκπαίδευσης
• θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας & Δευ−

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτική Πολιτική−Η ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση.
3. Οι παραπάνω θεματικές ενότητες μπορεί να τρο−

ποποιούνται ή να επικαιροποιούνται, με εισήγηση της 
Ομάδας Έργου και πιστοποίηση του επιμορφωτικού 
φακέλου που θα λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των προγραμμάτων.

4. Η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στα προ−
γράμματα πραγματοποιείται σε υπηρεσίες αντίστοιχες 
με αυτές για τις θέσεις των οποίων θα είναι υποψήφιοι. 
Στις υπηρεσίες αυτές τηρείται ειδικό ημερολόγιο (καρτέ−
λα), όπου θα καταγράφονται οι ημερομηνίες και το περι−
εχόμενο των εργασιών που εκτέλεσαν οι ασκούμενοι.

Άρθρο 4
Στόχος και περιεχόμενο του προγράμματος

για το πιστοποιητικό καθοδηγητικής επάρκειας

1. Στόχος του πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρ−
κειας είναι η απόκτηση εκείνων των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους συμμετέχοντες 
συμβούλους ικανούς να ασκήσουν αποτελεσματικότερα 
τα καθήκοντά τους.

 2. Ο ως άνω στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τη 
θεωρητική εκπαίδευση ενενήντα έξι ωρών (96) και την 
πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων συμβούλων δι−
άρκειας ογδόντα (80) ωρών

3. Το πρόγραμμα της θεωρητικής εκπαίδευσης πε−
ριλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές ενό−
τητες:

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην εκπαίδευση
• Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ως σύγ−

χρονου Οργανισμού−Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευ−
τικού έργου

• Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας & Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αξιολόγηση στην Εκπαί−
δευση

• Εκπαιδευτική Πολιτική−Η ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση

• Συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπαίδευση
• Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Εργαλεία και τεχνι−

κές.
3. Οι παραπάνω θεματικές ενότητες μπορεί να τρο−

ποποιούνται ή να επικαιροποιούνται, με εισήγηση της 
Ομάδας Έργου και πιστοποίηση του επιμορφωτικού 
φακέλου που θα λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος και τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των προγραμμάτων.

4. Η πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στα προ−
γράμματα πραγματοποιείται σε υπηρεσίες αντίστοιχες 
με αυτές για τις θέσεις των οποίων θα είναι υποψήφιοι. 
Στις υπηρεσίες αυτές τηρείται ειδικό ημερολόγιο (καρ−
τέλα), όπου θα καταγράφονται οι ημερομηνίες και το 
περιεχόμενο των εργασιών που εκτέλεσαν οι ασκού−
μενοι.

Άρθρο 5
Διάρκεια, τρόπος και διαδικασία παρακολούθησης 

των ειδικών προγραμμάτων

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι εκπαιδευ−
τικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 θα παρακολου−
θήσουν μόνο το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης, 
που θα έχει διάρκεια 96 διδακτικές ώρες.

2. Στη συνέχεια και κατά την εξέλιξη των προγραμμά−
των οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθούν 
πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, δι−
άρκειας 176 ωρών συνολικά.

3. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα επιδιωχθεί να 
γίνεται σε ημέρες και ώρες που δε θα λειτουργούν τα 
σχολεία ή οι υπηρεσίες, ώστε να μην παρακωλύεται η 
άσκηση των διδακτικών ή των διοικητικών καθηκόντων 
των συμμετεχόντων.

4. Τα θεωρητικά μαθήματα και η παρουσίαση των 
εργασιών θα πραγματοποιούνται σε χώρους που θα 
ορίζονται από το ΕΚΔΔΑ.

Άρθρο 6 
Τρόπος αξιολόγησης των συμμετεχόντων

στα προγράμματα

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι εκπαιδευτι−
κοί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 που θα παρακολου−
θήσουν τα «ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα» 
θα αξιολογηθούν από τους εκπαιδευτές με βάση:

α) Τρεις (03) γραπτές εργασίες, με τις οποίες οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πραγματεύονται, 
με επιστημονικό τρόπο, θέματα από δύο διαφορετικές 
θεματικές ενότητες η καθεμία, ώστε να καλυφθούν 
όλες οι θεματικές ενότητες του θεωρητικού προγράμ−
ματος

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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β) Μία (01) γραπτή εργασία, με την οποία οι συμμετέ−
χοντες θα πραγματεύονται με επιστημονικό τρόπο ένα 
θέμα σχετικό με την πρακτική τους άσκηση, την οποία 
θα επιβλέπει ένας από τους διδάσκοντες του προγράμ−
ματος και θα αξιολογηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη 
των θεωρητικών μαθημάτων, κατά τη διάρκεια ειδικής 
συνάντησης−παρουσίασης, από τον επιβλέποντα και 
άλλους δύο διδάσκοντες.

2. Κατά την εξέλιξη των «εκτεταμένων προγραμμάτων» 
οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται από 
τους εκπαιδευτές με βάση:

α) Τρεις (03) γραπτές εργασίες, με τις οποίες θα 
πραγματεύονται, με επιστημονικό τρόπο, θέματα από 
δύο διαφορετικές θεματικές ενότητες η καθεμία, ώστε 
να καλυφθούν όλες οι θεματικές ενότητες του θεωρη−
τικού προγράμματος

β) Την αξιολόγηση της πρακτικής τους άσκησης, κα−
θώς και την προκύπτουσα από αυτήν προστιθέμενη αξία, 
η οποία θα εκτιμάται από ομάδα εποπτείας που θα 
συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό.

γ) Μία (01) γραπτή εργασία, με την οποία οι συμμετέ−
χοντες θα πραγματεύονται με επιστημονικό τρόπο ένα 
θέμα σχετικό με την πρακτική τους άσκηση, την οποία 
θα επιβλέπει ένας από τους διδάσκοντες του προγράμ−
ματος και θα αξιολογηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη 
των θεωρητικών μαθημάτων, κατά τη διάρκεια ειδικής 
συνάντησης−παρουσίασης, από τον επιβλέποντα και 
άλλους δύο διδάσκοντες.

Άρθρο 7
Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος

1. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση του προγράμ−
ματος όταν ο εκπαιδευόμενος:

α) δεν έχει σημειώσει αριθμό απουσιών μεγαλύτε−
ρο από το 10% των διδακτικών ωρών του θεωρητικού 
προγράμματος

β) παρακολούθησε ανελλιπώς και ολοκλήρωσε με επι−
τυχία, το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης σύμφωνα 
με την αξιολογική έκθεση της ομάδας εποπτείας.

γ) πέτυχε μέσο όρο βαθμολογίας δέκα (10) και άνω 
στις τρεις γραπτές εργασίες με άριστα το είκοσι(20) 
δ) πέτυχε στην τελική γραπτή εργασία βαθμό δέκα (10) 
και άνω, με άριστα το είκοσι (20).

Άρθρο 8
Ο τύπος των πιστοποιητικών που χορηγούνται

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση των ειδικών προγραμμάτων 
«ταχύρρυθμης και εκτεταμένης διάρκειας» οδηγεί στην 
απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής 
επάρκειας, ανάλογα.

2. Τα ως άνω πιστοποιητικά έχουν τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙ−
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ−
ΤΙΚΟΥ (παρ. 9 άρθρου 11 του Ν. 3848/2010)» η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΟΥ (παρ. 9 άρθρου 11 του Ν. 3848/2010)», ανάλογα, και 
υπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ.

3. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό συντάσσεται και 
τυπώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 15 Ιουνίου 2012
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