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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 11586/Γ6 (1)
Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθη−

ματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπε−
ριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3 παρ. 2 και 34 

παρ. 6 του ν.3699/2−10−08 (ΦΕΚ Α΄199) «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπ/κές 
ανάγκες».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της αριθ. 1120/Η/7−1−2010 απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 1) περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων».

4. Τις πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
i) 2/16−2−09 που αφορά στις προτεινόμενες τροποποιή−

σεις του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
81), του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ Α΄ 82), και

ii) 1/18−2−2008 που αφορά στην αξιολόγηση μαθητών 
Γυμνασίου με ειδικές εκπ/κές ανάγκες.

iii) 13/18−12−2008 πράξη του Τμήματος Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης που αφορά τις προτεινόμενες τροπο−
ποιήσεις του άρθρου 27/ Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65) για την 
Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

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



4176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές 
και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω 
κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης 
ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, στις προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαλλάσσονται των 
γραπτών εξετάσεων και εξετάζονται προφορικά, εφόσον 
υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η 
γνωμάτευση χορηγείται από το οικείο Κέντρο Διαφορο−
διάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαι−
δευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή τα πιστοποιημένα από το 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα (ΙΠΔ), ύστερα από προ−
σκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, 
που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές, σε περίπτωση 
κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης 
από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση 
παραβατικής συμπεριφοράς.

Τυχόν γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ 
ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και ισχύουν πρέπει να 
επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω.

Στις γνωματεύσεις αναφέρεται η διάρκεια ισχύς τους και 
αναγράφεται ο χρόνος επαναξιολόγησης του μαθητή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιανουαρίου 2011 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

    Ö 
 Αριθ. 254/42 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευμα−

τινές ώρες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2011.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ» 
(ΦΕΚ 112/Α).

2. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/03 «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας −Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 360/97 «Διατήρηση της εποπτεί−
ας Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α).

7. Την αριθ. Υ275/30−9−2010 απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 
1595/Β).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους περίπου 17.300,00€ σε βάρος του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2011. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον υπό 
έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονομικού έτους 2011 
με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» ύψους 12.000.000,00€.

10. Το αριθ. Β141554/19−11−2010 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. με 
το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθ. 4466/43/16.11.2010 από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

11. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επειγου−
σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.

12. Το υπ’ αριθ. 506/30−12−2010 έγγραφο του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συστεγάζονται 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και εγκρίνουμε την 
υπερωριακή απασχόλησης τους για το έτος 2011 κατά 
τις απογευματινές ώρες και έως της 22ας νυκτερινής 
ώρας, μέχρι 40 ώρες το μήνα για τον κάθε υπάλληλο και 
συνολικά για 2880 ώρες.

2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο 
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός 
από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

    Ö 
 Αριθ. οικ.266 (3)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κε−

ντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης σύμφωνα με την περίπτωση (γ) 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και καθορι−
σμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 

137/τ.Α/26−7−1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07−
06−2010), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/27−12−2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 
235 Α/27−12−2010).

4. Την αριθ. 40/29ης Δεκεμβρίου 2010 πράξη του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 247 Α΄/31−12−2010), Διαπίστωση 
της παύσης εκ του νόμου των Γενικών Γραμματέων των 
Περιφερειών και διορισμός Γενικών Γραμματέων στις Απο−
κεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3299/04 «Κίνητρα Ιδιωτικών επεν−

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




