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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 117207/ΙΑ (1)
   Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ−

κειακής Εκπαίδευσης στην Αστική μη Κερδοσκοπι−
κή Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 

71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−κα−
θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
45 του Ν. 3848/2010.

3. Την υπ’ αρ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 (ΦΕΚ 774 Β΄) από−
φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για 
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυ−
κειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια 
ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει».

4. Το άρθρο 20 της υπ’ αρ. 63893/ΙΑ/03−06−2010 υπουρ−
γικής απόφασης.

5. Την υπ’ αρ. 76761/Δ6/30−6−2009 (ΦΕΚ 1531 Β΄) άδεια 
ίδρυσης εκπαιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκ−
παίδευσης−Κολλεγίου.
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6. Την με αριθμό αίτηση 168840/Δ6/30−12−2008 αίτηση 
της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με τα συνημμένα σε 
αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας 
λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

7. Την υπ’ αρ. 120802/Δ6/ 2009 άδεια λειτουργίας εκ−
παιδευτηρίου μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης −
Κολλεγίου.

8. Το υπ’αρ. 566/1 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η 
θετική γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζό−
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 
12 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας Κέντρου 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ’ αρ. 120802/Δ6/2009 
άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας 
Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρ−
κείας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με έδρα την 
Αθήνα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 566/1 θετική γνώμη του 
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). Σε περίπτωση που 
δεν ικανοποιηθούν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 566/1 
θετική γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουρ−
γίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του 
Ν. 3696/2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
      Αριθμ. 116889/Δ2 (2)
Καθορισμός ως προσόντος διορισμού πτυχίου ομοτα−

γούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει 
δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στη Δευτερο−
βάθμια Εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 και 9 του Ν. 

1566/85 (ΦΕΚ 167/1985 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του
Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 8 του
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 7 του Ν. 3687/2008 ( ΦΕΚ 159 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 20 
του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 09/2010 πράξη του Τμήματος Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/ 12−05−2010 πρά−
ξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ16.01 
το πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής το 
οποίο έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως 
πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά 
Α.Ε.Ι, της ειδίκευσης Ηλεκτρικό Μπάσο της Κρατικής 
Μουσικής Ακαδημίας «Πάντσο Βλαντιγκέροβ» Σόφιας 
στη Βουλγαρία.

Ο κάτοχος του πτυχίου ειδίκευσης Ηλεκτρικό Μπάσο 
της Κρατικής Μουσικής Ακαδημίας «Πάντσο Βλαντι−
γκέροβ» Σόφιας στη Βουλγαρία ομοταγούς ιδρύματος 
της αλλοδαπής, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο 
προς τα απονεμόμενα πτυχία από τα ελληνικά Α.Ε.Ι, δύ−
ναται να διδάξει σε Μουσικά Σχολεία και μόνο μαθήματα 
της ειδικότητάς του.

Η παρούσα ισχύει όσο δεν λειτουργεί στα Εκπαιδευτι−
κά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόγραμμα 
αντίστοιχης ειδικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
        Αριθμ. 117223/1 (3)
    Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτε−

ρικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελ−
φοποιήσεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων και άλλων προγραμμάτων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 46 του Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.03.1976).
2. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 47 του Ν. 

1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30.09.1985).
3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 13324/

Γ2/07.02.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Περί σχολικών περιπάτων και εκ−
παιδευτικών εκδρομών μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτι−
κών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 
206/Β΄/13.02.2006).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 29 υποπερίπτωση 
ια΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄/14.3.2000).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 
(ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2002).

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 από−
φαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερεια−
κών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι−
ας Εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 
διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/Β΄/16.10.2002), όπως συμπλη−
ρώθηκε−τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 353.1/1/4517/
Δ1/17.1.2003 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 64/Β΄/24.1.2003), 132947/
Γ6/27.11.2003 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1809/Β΄/4.12.2003), 146737/Γ4/04 
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απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των (ΦΕΚ 47/Β΄/16.1.2004), 33240/Γ6/1.4.2005 απόφαση 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
470/Β΄/11.4.2005), 353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 απόφαση 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
1461/Β΄/21.10.2005) και 353.1/135/147696/Δ1/21.12.2007 από−
φαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 2487/Β΄/31.12.2007).

7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

8. Την ανάγκη πραγματοποίησης μετακινήσεων εκ−
παιδευτικών και μαθητών εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο 
υλοποίησης εκπαιδευτικών ανταλλαγών, αδελφοποιήσε−
ων, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριο−
τήτων και άλλων προγραμμάτων, αποφασίζουμε:

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνα−
τό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και 
εκπαιδευτικών−συνοδών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχο−
λείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, 
στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών ανταλλαγών, 
αδελφοποιήσεων, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχο−
λικών δραστηριοτήτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
(Euroscola), διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε 
διεθνείς συναντήσεις, Μαθητικές Ολυμπιάδες και Βαλ−
κανιάδες, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς 
εκδηλώσεις.

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων γίνε−
ται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 
των οικείων περιφερειών, οι οποίοι ενημερώνονται για 
τα σχολεία που υλοποιούν την εκπαιδευτική δραστη−
ριότητα από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Γραφεία 
Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης.

Οι μετακινούμενοι μετά την επιστροφή τους υποχρε−
ούνται να υποβάλουν στον αρμόδιο Περιφερειακό Δι−
ευθυντή, στο ΥΠΔΒΜΘ − Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών 
Σχέσεων, Τμήμα Β΄  Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών, καθώς 
και στην αντίστοιχη Διεύθυνση ή Γραφείο Π/θμιας ή 
Δ/θμιας Εκπ/σης λεπτομερή έκθεση δραστηριοτήτων, 
στην οποία να περιλαμβάνονται τυχόν παρατηρήσεις 
και προτάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2010

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
  Αριθμ. 117611/Γ2 (4)
    Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−

09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενι−
κού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».

  H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ 78 Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», καθώς και τις δι−
ατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1, περ. στ. Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 

146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) 
απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυ−
μνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 08/10−05−2010 Πράξη του Παιδαγω−
γικού Ινστιτούτου.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ 
1 Β΄) απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 
Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/
Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» ως ακολούθως:

1. Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται στον 
κύκλο Τεχνολογίας της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

2. Τα μαθήματα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών», «Στοιχεία 
Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας», 
«Τεχνολογία Κατεργασιών», που προβλέπονται στον 
τομέα Μηχανολογίας της Β´ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα 
(γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. 
και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανά−
θεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

3. Το μάθημα «Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων 
Μηχανών», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού), στον τομέα Μηχανολογίας της Β΄ 
τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων 
μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαι−
δευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουρ−
γικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους 
εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.

4. Το μάθημα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών» που προβλέ−
πεται στον τομέα Οχημάτων της Β´ τάξης ΕΠΑ.Λ., του 
Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του 
ΕΠΑ.Λ και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και 
Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορί−
ζονται ως A΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

5. Το μάθημα «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», που 
προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στον 
τομέα Οχημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντι−
στοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλά−
δων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της 
ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.
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6. Τα μαθήματα «Στοιχεία Μηχανών» και «Μηχανουρ−
γική Τεχνολογία», που προβλέπονται στην ειδικότητα 
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του 
τομέα Μηχανολογίας της Γ´ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

7. Τα μαθήματα «Στοιχεία Μηχανών» και «Μηχανές 
Εσωτερικής Καύσης ΙΙ», που προβλέπονται στην ειδικό−
τητα Μηχανών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτο−
κινήτου του τομέα Οχημάτων της Γ´ τάξης ΕΠΑ.Λ. του 
Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του 
ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ 
και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, 
ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

8. Τα μαθήματα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών» και «Τεχνο−
λογία Μηχανολογικών Κατασκευών», που προβλέπονται 
στην ειδικότητα 16: Αμαξωμάτων της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. 
του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων 
των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε 
Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, 
ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

9. Το μάθημα «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης», που προ−
βλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ει−
δικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην 
ειδικότητα 16. Αμαξωμάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα 
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, 
της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικοτητα.

10. Το μάθημα «Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής» 
που προβλέπεται στην ειδικότητα 17: Θερμοϋδραυλικών 
Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης 
της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδα−
σκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτή−
των εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω 
Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχα−
νικών Εμπορικού Ναυτικού).

11. Το μάθημα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών», που προβλέ−
πεται στην ειδικότητα 18: Μηχανοσυνθετών Αεροσκα−
φών της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ει−
δικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της 
ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 
(Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

12. Τα μαθήματα «Μηχανολογικές Μετρήσεις», «Μηχα−
νική−Αντοχή Υλικών» και «Μηχανολογικό Σχέδιο», που 
προβλέπονται στην ειδικότητα 19: Εργαλειομηχανών− 
CNC της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ει−
δικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της 
ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 
(Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

13. Τα μαθήματα «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι» και 
«Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ», που προβλέπονται ως 
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην ειδικό−

τητα 19: Εργαλειομηχανών−CNC της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. 
του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων 
των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε 
Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, 
ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

14. Το μάθημα «Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότη−
τας, Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής», που προ−
βλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων 
(Φυσικού Αερίου) της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

15. Το μάθημα «Συγκολλήσεις», που προβλέπεται ως Β΄ 
ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 
(Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) στην ειδικότητα 16: Αμα−
ξωμάτων της Β´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικο−
τήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέ−
ρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας. 

16 Το μάθημα «Μηχανουργικές Εφαρμογές», που προ−
βλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), 
στην ειδικότητα 21: Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 
της Α´ τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδι−
κοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανω−
τέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.

17. Το μάθημα «Τεχνολογία Κατεργασιών», που προβλέ−
πεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδι−
κότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην 
ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων (Φυσικού Αερί−
ου) της Α´ τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικο−
τήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω 
Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 
(ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
  Αριθμ. 117610/Γ2 (5)
    Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/

17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενι−
κού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».

  H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 
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(ΦΕΚ 78 Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 18, παρ.1, περ. στ. ν.3475/2006 (ΦΕΚ 
146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) 
απόφαση του Υφυπουργού του πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ανα−
θέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. 
και ΕΠΑ.Σ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 13/26−05−2010 Πράξη του Παιδαγω−
γικού Ινστιτούτου.

4 Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1120/H/07−01−2010 (ΦΕΚ 
1 Β΄) Απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/
Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» ως ακολούθως:

1. Το μάθημα «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών», 
που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κα−
τευθύνσεις της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, του Πίνακα 
(β) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού 
Λυκείου και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ 
και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, 
ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων).

2. Το μάθημα «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», που προ−
βλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις 
της Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου, του Πίνακα (β) αντιστοι−
χίας διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων). 

3. Το μάθημα «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», που προ−
βλέπεται ως μάθημα επιλογής της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., του 
Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του 
ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ 
και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, 
ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων). 

4. Τα μαθήματα «Έλεγχος και Διαχείριση Αποβλήτων» 
και «Περιβαλλοντική Χημεία», που προβλέπονται στην 
ειδικότητα 24: Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού 
Ελέγχου Υλικών της Β´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ 12.13 (Περιβαλλοντολόγων). 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 
(ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

     Αριθμ. 16/Γ/οικ./7602 (6)
   Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Δ/νσης Εμπορίου της Ν.Α.Θ.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νο−

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/
11−5−95), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με−
ταγενέστερα.

3. Το άρθρο 3 του Ν. 3103/03 (ΦΕΚ 23/Α/29−1−03) με 
το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του ελέγχου 
Μέτρων και Σταθμών στις Δ/νσεις Εμπορίου των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

4. Το άρθρο 12 παρ. 2β του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/
30−10−03) με το οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των ετησί−
ων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονο−
μίας−Οικονομικών, στις κατά τόπου Υπηρεσίες Εμπορίου 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση 
των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχου.

5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 «περί κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς 
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».

6. Την Φ2−2301/28−12−2009 εγκύκλιο της Δ/νσης Μετρο−
λογίας του Υπουργείου Oικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού 
Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2010.

7. Το Φ2−2725/8−10−2007 έγγραφο της Δ/νσης Με−
τρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τον 
έλεγχο των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πε−
τρελαίου θέρμανσης.

8 Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν για 
τη διενέργεια του Π.Ε. 2010, από την εφαρμογή του
Ν. 3103/03, καθώς και τον έλεγχο των βυτιοφόρων με−
ταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης.

 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη 18.000,00 € και υπάρχει σχετική πίστωση.

10. Το άρθρο 16 παρ. 1 & 3 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23−12−2003) όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α)

11. To N. 2738/1999 άρθρ. 25 παρ. 7 (ΦΕΚ 180 Α΄), απο−
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2010 την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για 37 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και 
εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο−
λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων 
για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν 
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου 
θέρμανσης.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
σαράντα (40).

4. Αριθμός  Συνολικός Απαιτούμενη
 υπαλλήλων αριθμός ωρών  δαπάνη 
 37 3000 18.000,00 €.
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5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ειδικό φορέα 072α 
ΚΑΕ 0511.δ.λ.της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

6. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης θα βεβαιώσει 
την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης 
καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31−12−2010.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στο ΦΕΚ 1240/τ.Β΄/6.8.2010 στο οποίο δημοσιεύθηκαν 

οι παρακάτω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Αττικής:

Α. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/6003/3.8.2010 απόφαση και αφορά 
στη μετάταξη της Μαρέντη − Καλλινίδου Ελέσα επιφέ−
ρεται η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΜΑΡΕΝΤΗ−ΚΑΛΛΙΝΔΙΟΥ ΕΛΕ−
ΣΑ»

στο ορθό και πραγματικό: «ΜΑΡΕΝΤΗ−ΚΑΛΛΙΝΙΔΟΥ 
ΕΛΕΣΑ».

Β. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/6039/3.8.2010 απόφαση και αφορά 
στη μετάταξη της Ράπτη Δήμητρας

διαγράφεται το τμήμα της πρότασης: «Επαρχείου 
Κυθήρων».

Γ. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/5963/3.8.2010 απόφαση και αφορά 
στη μετάταξη της Φωκά Ευγενίας επιφέρεται η εξής 
διόρθωση:

από το λανθασμένο: «4. Την υπ’ αριθμ. τ.τ. 17091/ 
5896/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.

5. Την από 11807/9.7.2010 αίτηση του υπαλλήλου»
στο ορθό και πραγματικό: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17094/ 

5899/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά. 
5. Την από 7.7.2010 αίτηση του υπαλλήλου».
Δ. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/5959/3.8.2010 απόφαση και αφορά 

στη μετάταξη της Λεκάτη Σοφίας επιφέρεται η εξής 
διόρθωση:

από το λανθασμένο: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17091 
/5896/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.»

στο ορθό και πραγματικό: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17095/ 
5900/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.».

Ε. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/5960/3.8.2010 απόφαση και αφορά 
στη μετάταξη της Κυρίτση Μίνα−Ευμορφίας επιφέρεται 
η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17091 
/5896/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.»

στο ορθό και πραγματικό: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17098/ 
5903/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.».

ΣΤ. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/5962/3.8.2010 απόφαση και αφορά 
στη μετάταξη του Χιονίδη Χρήστου επιφέρεται η εξής 
διόρθωση:

από το λανθασμένο: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17091/ 
5896/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.»

στο ορθό και πραγματικό: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17090/ 
5895/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.».

Ζ. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/5961/3.8.2010 απόφαση και αφορά 
στη μετάταξη της Στρίγκου Μαρίας επιφέρεται η εξής 
διόρθωση:

από το λανθασμένο: «4. Την υπ’αριθμ. τ.τ. 17091/ 
5896/26.7.2010 βεβαίωση του Νομάρχη Πειραιά.»

στο ορθό και πραγματικό:
«4. Την υπ’ αριθμ. τ.τ. 17097/5902/26.7.2010 βεβαίωση 

του Νομάρχη Πειραιά.».
Στο ΦΕΚ 1241/τ.Β΄/6.8.2010 στο οποίο δημοσιεύθηκε:
Η με αρ. 07/ΔΤΑ/6247/6.8.2010 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και αφορά στη μετά−
ταξη της Χατζηπέτρου Άννας επιφέρεται η εξής διόρ−
θωση:

από το λανθασμένο: «κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜ−
ΜΑΤΕΩΝ»

στο ορθό και πραγματικό: «ειδικότητας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗ−
ΤΙΚΟΥ».

Στο ΦΕΚ 1242/τ.Β΄/6.8.2010 στο οποίο δημοσιεύθηκαν 
οι παρακάτω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Αττικής:

Α. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/6240/6.8.2010 απόφαση και αφο−
ρά στη μετάταξη του Καώνη Βασιλείου προστίθεται η 
ειδικότητα ως εξής:

«κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με 
ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας».

Β. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/6245/6.8.2010 απόφαση και αφορά 
στη μετάταξη της Πασχάλη Μαρίας, 

προστίθεται η ειδικότητα ως εξής:
«κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με 

ειδικότητα Επισκεπτών Υγείας».
Γ. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/6239/6.8.2010 απόφαση και αφορά 

στη μετάταξη του Πλατανησιώτη Νικολάου επιφέρεται 
η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

στο ορθό και πραγματικό: «ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ».

Δ. Η με αρ. 07/ΔΤΑ/6236/6.8.2010 απόφαση επιφέρεται 
ως προς το όνομα της υπαλλήλου η εξής διόρθωση:

από το λανθασμένο: «ΣΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ»
στο ορθό: «ΣΕΛΗΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ».

  (Από την Περιφέρεια Αττικής)  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

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 Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  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

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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).

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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