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12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αρ.
11/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΠΙΤΣΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αθανασίου, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο
ΥΕ Εργάτρια Πρασίνου (πυρασφάλεια) στον κλάδο ΤΕ
Διοικητικού−Λογιστικού, με μεταφορά της θέσης της, με
την ίδια σχέση εργασίας.
(Αρ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Διαχείρισης Δήμου Χαλανδρίου:
18965/24−09−2012)
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
43212/38332/28−09−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1092/Γ΄/11.10.2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(2)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Μαραθώνος.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Χαλανδρίου.
Με την υπ’ αριθμ. 770/2012 απόφαση του Δημάρχου
Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 101 και 183 του Ν. 3584/2007, του άρθρου

Με την υπ’ αριθμ. 320/2012 απόφαση του Δημάρχου Μα−
ραθώνος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35
παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής (υπ’ αρ.
3/2012 πρακτικό) και του Δημάρχου Σπάτων−Αρτέμιδος (υπ’
αρ. 56/2012 απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΚΑΝΤΕ−
ΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βαρδή, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαρι−
ότητας, με βαθμό Ε΄, από το Δήμο Σπάτων−Αρτέμιδος στο
Δήμο Μαραθώνος, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 455/10−01−2011
αιτήσεώς της, με μεταφορά της θέσης της.
(Αρ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπ. Δήμου Μαραθώνος: 24417/24−
09−2012)
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
43734/38780/28−09−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1092/Γ΄/11.10.2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(3)

*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Χαλανδρίου.
Με την υπ’ αριθμ. 769/2012 απόφαση του Δημάρχου
Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 101 και 183 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αρ.
11/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ του Φραγκίσκου, με βαθμό Δ΄, από τον
κλάδο ΥΕ Καθαριστριών στον κλάδο ΤΕ Διοικητικών, με
μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Διαχείρισης Δήμου Χαλανδρί−
ου: 18928/21−09−2012)
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 43214/
38334/28−09−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1092/Γ΄/11.10.2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(4)
*Μεταφορά θέσης στο Ν.Π.Δ.Δ. Παγκόσμιο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς «Ανδρέας Παπαν−
δρέου» Δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνας.
Με την υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφαση της Προέδρου του
Ν.Π.Δ.Δ. Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της
Διασποράς «Ανδρέας Παπανδρέου» Δήμου Φιλαδέλφει−
ας−Χαλκηδόνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν. 3584/07, το άρθρο
280 του Ν. 3582/2010, την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.
3230/2004 και την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011,
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ΄ Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Αθηνών (πρακτικό υπ. αριθμ. 10/2012),
μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ευαγγέλου, με βαθ−
μό Δ΄, από τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ στον κλάδο ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού, με μεταφορά της θέσης της,
στον ίδιο βαθμό και με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αρ. βεβ. ΝΠΔΔ «Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελ−
ληνισμού της Διασποράς» Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνας:
373/03−09−2012)
(Αρ. απόφ. Αποκεντρ. Διοικ. Αττικής: 40199/35852/
28.9.2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1092/Γ΄/11.10.2012

1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού
του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
Α΄85/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική ανάπτυξη την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» καθώς και την υπ’ αριθμ.
23069/31−5−2012 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών με θέμα
«Νομοθετική ρύθμιση για τα δημοτικά λιμενικά ταμεία
που δεν λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
4071/2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΕΝ−Α2Ζ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114 Α΄) «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
περί Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
5. Την υπ’ αριθμ. 7167/29−8−2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΕΟΡ1Υ−96Θ)
απόφασή μας, όπου διαπιστώνεται η έναρξη λειτουρ−
γίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων».
6. Το υπ’ αριθμ. 1/17−9−2012 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δη−
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων».
7. Το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Τα−
μείου Λάγος μεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στο Δη−
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων, το οποίο καθίσταται
καθολικός διάδοχός του, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη μεταφορά από το Λιμενι−
κό Ταμείο Λάγος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδή−
ρων, της τακτικής υπαλλήλου Ελένη Αραμπατζή του
Τριαντάφυλλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού
(ΦΕΚ διορισμού 676/26−08−2009) με βαθμό ΣΤ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
(6)
*Σύσταση θέσης του Δήμου Δράμας.

Αριθμ. 9857
(5)
Αυτοδίκαιη μεταφορά από το Λιμενικό Ταμείο Λάγος
στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων.

Με την υπ’ αριθμ. 828/50090/29−8−2012 απόφαση του
Δημάρχου Δράμας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου α) 183 του ν. 3584/2007,
β) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.
3230/2004, γ) τη διάταξη των άρθρων 45 παρ. 4 και 50
του Ν. 3979/2011 και δ) σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Δράμας, μετατάσσεται ο Λαζαρί−
δης Ιωάννης του Πέτρου, υπάλληλος του Δήμου Δράμας,
του κλάδου ΥΕ Εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωρινή
προσωποπαγή θέση αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ιδίου Δήμου.
(Αριθμ. βεβ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
Δράμας για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης 546/28−
8−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρ. Δ/σης Μακεδονίας − Θράκης/
13769/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1059/Γ΄/1.10.2012

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 226, 227, 238, 280 παρ.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(7)
*Σύσταση θέσης στο Δήμο Δράμας.
Με την υπ’ αριθμ. 812/49692/27−8−2012 απόφαση του
Δημάρχου Δράμας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου α) 101 του ν. 3584/2007,
β) τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1, του άρθρου 58
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄), γ) τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16−
6−2011) και δ) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 35 του ν.
4024/2011, μετατάσσεται η Αντώνογλου Χαρίκλεια του
Γεωργίου, υπάλληλος του Δήμου Δράμας, του κλάδου
ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωρινή
προσωποπαγή θέση αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ
Διοικητικού του ιδίου Δήμου.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρ. Δ/σης Μακεδονίας − Θρά−
κης/Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν.Δράμας αριθ.
13617/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1059/Γ΄/1.10.2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F
(8)
*Σύσταση θέσης στο Δήμο Δράμας.
Με την υπ’ αριθμ. 813/49694/27−8−2012 απόφαση του
Δημάρχου Δράμας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου α) 101 του ν. 3584/2007,
β) τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1, του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄), γ) τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16−6−2011) και
δ) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 35 του ν. 4024/2011, με−
τατάσσεται η Σεπέρα Παναγιώτα του Ιωάννη, υπάλληλος
του Δήμου Δράμας, του κλάδου ΔΕ Σχολικών Φυλάκων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
σε συνιστώμενη προσωρινή προσωπαγή θέση αορίστου
χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού του ιδίου Δήμου.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρ. Δ/σης Μακεδονίας − Θράκης/
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας 13616/2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1059/Γ΄/1.10.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 370286/2106
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για
το προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε.
Σερρών, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών

44711

και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015» και το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια−
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο−
σιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγ−
ματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμ−
βασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχό−
ληση κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων του
Τμήματος Πληροφορικής, που προέκυψαν λόγω φόρ−
του εργασίας α) από την έλλειψη προσωπικού β) της
αυξημένης παροχής υπηρεσιών (βλάβες, αναβαθμίσεις
λογισμικού, υποστήριξη προγραμμάτων) που προέκυψαν
από τον περιορισμό και τις διαδικασίες της αγοράς
ανταλλακτικών γ) την παροχή υπηρεσιών σε διάσπαρτες
υπηρεσίες της Περιφεριακής Ενότητας Σερρών (όλα
τα κτηνιατρεία του Νομού Σερρών, γραφεία Α/θμιας
−Β/θμιας−ΚΕΔΥ και των διευθύνσεων Τεχνικών έργων
και της Αγροτικής Οικονομίας).
6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2012, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, κατά
τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα έως 31
Δεκεμβρίου 2012, μέχρι 120 ώρες συνολικά για τρεις (3)
υπαλλήλους του Τμήματος Πληροφορικής της ΠΕ Σερρών,
που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου.
Η ονομαστική κατανομή των ωρών στους απασχο−
λούμενους υπαλλήλους (χωρίς η υπερωριακή εργασία
να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως),
καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθείσας εργασίας
απ’ αυτούς, θα γίνει με άλλη απόφασή μας, αναλόγως
των υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν.
Η σχετική δαπάνη ύψους 508,86 € θα βαρύνει τον Φο−
ρέα 721, ΚΑΕ 0511α του προϋπολογισμού της Π.Ε.Σερρών,
οικ.έτους 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 9 Οκτωβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 1781/2012
(10)
Τροποποίηση της απόφασης που αφορά την Έγκριση με−
ταβίβασης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παραρτή−
ματος στην πόλη του Αμυνταίου, από το Ωδείο Ν.Α
Φλώρινας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ωδείο Φλώρι−
νας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παράρτημα Αμυ−
νταίου» καθώς και λειτουργία σχολών/τμημάτων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.α. Το άρθρο 58 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 3852/2010 «Πρό−

44712

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Αρμοδιότητες
Δημάρχου»,
β. το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ περ. 28 του Ν.3463/2006
(ΦΕΚ 114/Α/2006) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94
παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010),
γ. το Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων
εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966),
δ. το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)
«Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες
διατάξεις»,
ε. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004),
στ. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση
(ΦΕΚ 123/Β/1994) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση
Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδι−
ωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,
ζ. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπεραίωση
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης».
2. Την υπ’ αριθμ. 30739/29.6.1999 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.
(ΦΕΚ 1448/Β/1999), όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
12036/12.3.2001 όμοια πράξη (ΦΕΚ 350/Β/2001), με την
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του
Ωδείου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
3. Την υπ’ αριθμ. 51002/28.9.2001 απόφαση του ΥΠΠΟ
(ΦΕΚ 1300/Β/2001 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 156/
Β/2002), με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας του Παραρτήματος του Ωδείου Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
4. Την υπ’ αριθμ. 209/2011 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για τροποποίηση, μετο−
νομασία του Καταστατικού του «Ωδείου Φλώρινας Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας» αντί του προηγούμενου τίτλου
«Νομαρχιακό Ωδείο Φλώρινας» όπως αυτό είχε συσταθεί
και τροποποιηθεί με τις αρ. 78/1997 (Β΄ 944) και 64/2000
(Β΄ 1276) αποφάσεις του Ν.Σ. Φλώρινας, (ΦΕΚ 6/Β/5.1.2012).
5. Την αίτηση του Ωδείου Φλώρινας αρ. πρωτ. 12854/16−
05−2012, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1255/2012 απόφασης
του Δημάρχου Αμυνταίου (ΦΕΚ 2191/Β/24.7.2012) που
αφορά την έγκριση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας παραρτήματος στην πόλη του Αμυνταίου,
από το Ωδείο Ν.Α. Φλώρινας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ−
μία Ωδείο Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
παράρτημα Αμυνταίο, ως ακολούθως:
Διαγράφονται από τη παράγραφο Β΄ της με αριθμό
1255/2012 απόφασης του Δημάρχου Αμύνταιου τα τμή−
ματα Μουσικής Προπαιδείας, παραδοσιακών οργάνων
και Μοντέρνων Οργάνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 3 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΔ. ΓΚΕΡΣΑΝΗΣ

Αριθμ. απόφ. 18/656
(11)
Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτεί−
ου Πανεπιστημίου Θράκης επί της εφαρμογής του
άρθρου 77 του ν. 4009/201, για τη διαδικασία εκλο−
γής και εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών οποιασδή−
ποτε βαθμίδας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
(Αριθ. συν. 656/27−9−2012)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄ 195), και τις λοιπές
διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θε−
μάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες
διατάξεις.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση
θέσης Καθηγητών η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
συγκροτεί, με αιτιολογημένη απόφαση, ειδική επταμελή
επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης για την υπό πλήρωση
θέση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας. Σε
περίπτωση που μετά την πάροδο πενθημέρου από την
κοινοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
στην Κοσμητεία αυτή δε διατυπώσει αντίθετη, τεκμαί−
ρεται η σύμφωνη γνώμη αυτής.
2. Οι επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης απαρτίζονται
από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης Βαθμίδας ή σε
περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή
αναπληρωτή καθηγητή και από αναπληρωτές καθηγη−
τές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας, με επιστημονικό
έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του
υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.
3. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής
επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το
Μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επό−
μενη παράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος
προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο
της αλλοδαπής.
Από τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της Επιτροπής του−
λάχιστον ένα τακτικό μέλος και το αντίστοιχο αναπλη−
ρωματικό του πρέπει να προέρχονται από το Μητρώο
εσωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη πα−
ράγραφο και αν στο Μητρώο εσωτερικών μελών δεν
υπάρχουν Καθηγητές του ιδίου γνωστικού αντικειμένου
με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης, επιλέγονται Καθηγη−
τές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου.
Τα υπόλοιπα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη μπορεί
να προέρχονται είτε από το Μητρώο εσωτερικών μελών,
είτε από το Μητρώο εξωτερικών μελών. Προηγούνται
εκείνοι που περιλαμβάνονται στο Μητρώο εσωτερικών
μελών και έπονται εκείνοι που περιλαμβάνονται στο
Μητρώο εξωτερικών μελών. Εάν ο αριθμός των εσω−
τερικών και εξωτερικών μελών είναι μεγαλύτερος του
αριθμού 7, η επιλογή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση
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του Τμήματος. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της
επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών
και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα, τα οποία ορίζονται
ομοίως σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.
4. α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από Μητρώα
εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία καταρτίζονται και
επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικεί−
μενο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, ύστερα από
εισήγηση των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων. Στα
Μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή
αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος. Στα Μητρώα
εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, κα−
θώς και αντίστοιχης Βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα Μη−
τρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και δημοσιεύονται
σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του Δ.Π.Θ.
β) Τα επτά τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη της επιτροπής ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικα−
σία της παραγράφου 1, με βάση το επιστημονικό έργο
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και ιδίως με βάση
το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των
υποψηφίων. Τα ονόματά τους, μαζί με τα Βιογραφι−
κά τους σημειώματα, δημοσιοποιούνται με την οικεία
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στον
ιστότοπο του Τμήματος.
γ) Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση του
Μητρώου εξωτερικών μελών, τα εξωτερικά μέλη των
επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης επιλέγονται αφενός μεν
από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που
τηρείται από την Α.ΔΙ.Π., αφετέρου δε από τα πλέον επι−
καιροποιημένα Μητρώα Καθηγητών και Αναπληρωτών
Καθηγητών που διατηρεί το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περί−
πτωση που στο Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμό−
νων της Α.ΔΙ.Π δεν υπάρχει καταχωρημένος καθηγητής
αλλοδαπού ομοταγούς Α.Ε.Ι., ή ερευνητικού κέντρου,
το εξωτερικό μέλος της επιτροπής επιλέγεται μεταξύ
καθηγητών αλλοδαπών ομοταγών Α.Ε.Ι από τη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος. Για το χρονικό διάστημα έως
την κατάρτιση του Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρο−
γνωμόνων της Α.ΔΙ.Π, τα εξωτερικά μέλη της επιτροπής
επιλέγονται μεμονωμένα για κάθε διαδικασία από τη
Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Για το χρονικό διά−
στημα έως την κατάρτιση του Μητρώου εσωτερικών
μελών, τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής επιλέγονται
μεταξύ των υπηρετούντων στο Δ.Π.Θ. καθηγητών από
τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
5. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής
επιλογής ή εξέλιξης δεν υπολογίζονται όσοι απουσι−
άζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας
βίας που πιστοποιείται από τη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος.
6. Η σύνθεση της επιτροπής δεν μεταβάλλεται παρά
μόνον εάν μέλος της παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε
νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος αυτό
αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο
αναπληρωματικό μέλος, μέσα από κατάλογο αναπλη−
ρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση
της επιτροπής.
7. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποστηρίζεται
γραμματειακά από το γραμματέα του Τμήματος ή το
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νόμιμο αναπληρωτή του. Αμέσως μετά τη συγκρότηση
της επιτροπής η γραμματεία του Τμήματος γνωστοποι−
εί στα μέλη της επιτροπής και στους υποψηφίους τη
σύνθεση της επιτροπής και καλεί τους υποψηφίους να
υποδείξουν εντός 15 ημερών δύο καθηγητές ή ερευνητές
που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στο Μητρώο μελών του
Δ.Π.Θ. οι οποίοι θα προβούν σε γραπτή αξιολόγηση του
έργου τους. Αν για κάποιο υποψήφιο παρέλθει άπρακτη
η προθεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα και
χωρίς την υπόδειξη αξιολογητών από την πλευρά του
υποψηφίου αυτού.
8. Η επιτροπή συνέρχεται εντός 15 ημερών μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος και συνεδρι−
άζει νόμιμα με την παρουσία τουλάχιστον τριών μελών
της προκειμένου να ορίσει δύο Καθηγητές ή ερευνητές
της αλλοδαπής που ανήκουν στο Μητρώο των εξω−
τερικών μελών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στο
μέτρο που δεν είναι εφικτό, καθηγητές ή ερευνητές που
ανήκουν στο Μητρώο των εσωτερικών μελών, και από
τους οποίους θα ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε
υποψήφιο όπως και από τους δύο καθηγητές ή ερευνη−
τές που υποδείχθηκαν από τον υποψήφιο και που δεν
ανήκουν υποχρεωτικά στο Μητρώο του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης. Οι αξιολογητές παραδίδουν τη
γραπτή αξιολόγηση στην επιτροπή μέσα σε αποκλει−
στική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την έκδοση
της σχετικής απόφασης της επιτροπής. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία υποβολής της αξιολόγησης, η
διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα και χωρίς αυτή. Οι γρα−
πτές αξιολογήσεις κοινοποιούνται από τη Γραμματεία
του Τμήματος στον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής
και στους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν
σχετικό υπόμνημα εντός αποκλειστικής προθεσμίας
οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση.
9. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για
την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από πρό−
σκληση του Προέδρου του Τμήματος, η οποία κοινο−
ποιείται στα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον 8 ημέρες
πριν από τη συνεδρίασή της. Η επιτροπή έχει απαρτία
αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη της,
εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της δεν ανήκει
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και αποφασίζει
με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν, κατά
τη συνεδρίαση αυτή, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η
επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου την επομένη ημέρα στον
ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική
συνεδρίαση, υπάρχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλά−
χιστον τέσσερα μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση που
και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, τότε η εκλογή θεωρείται
άγονη και η θέση επαναπροκηρύσσεται. Στην αρχή της
συνεδρίασης η επιτροπή εκλέγει εκ των εσωτερικών
μελών της τον Πρόεδρό της, ο οποίος αμέσως μετά τη
εκλογή του αναλαμβάνει το συντονισμό του έργου της
επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Τμήματος παραμένει στην
αίθουσα συνεδρίασης ως ακροατής.
Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις συνε−
δριάσεις της επιτροπής και μέσω τηλεδιάσκεψης.
10. Στην αρχή της συνεδρίασης η Επιτροπή δύναται να
καλεί τους υποψηφίους για να αναπτύξουν προφορικά
τις απόψεις τους. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή
εξέλιξης διαβουλεύονται, αξιολογούν όλους τους υπο−
ψηφίους, ψηφίζουν και επιλέγουν τον καταλληλότερο

44714

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

από τους υποψηφίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά
ακαδημαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης.
Υποδεικνύουν, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία τον δεύ−
τερο καταλληλότερο υποψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για
την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρα−
κτικό, το οποίο περιλαμβάνει: i) αναλυτική παρουσίαση
και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας
των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην
πρόοδο της επιστήμης, ii) αξιολόγηση του Βαθμού αντα−
πόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα νόμιμα προ−
σόντα,. Στο πρακτικό αυτό δύναται να αξιολογείται και
η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Αν ο πρώτος
επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του ή ανακληθεί η
πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα
διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος. Η ειδική επιτροπή
επιλογής ή εξέλιξης αποφασίζει εντός τεσσάρων μηνών
από τη συγκρότησή της.
11. Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων δύναται να
αξιολογείται, και με δοκιμαστικό μάθημα, στο οποίο
καλούνται να παραστούν οι φοιτητές του οικείου Τμήμα−
τος, και παρακολουθούν τουλάχιστον δύο από τα μέλη
της ειδικής επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης. Προκειμένου
να αξιολογηθεί η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων
προς εξέλιξη λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των φοι−
τητών που έχουν συγκεντρωθεί κατά την εσωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος.
12. Η ψηφοφορία των μελών της επιτροπής επιλογής
ή εξέλιξης είναι ονομαστική και η ψήφος πρέπει να
είναι επαρκώς και ειδικά αιτιολογημένη. Εκλέγεται ο
υποψήφιος που έχει λάβει τέσσερις τουλάχιστον θε−
τικές ψήφους.
13. Το πρακτικό της συνεδρίασης επιλογής συντάσ−
σεται με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής και του
γραμματέα του τμήματος και για την επικύρωση αυτού
αρκεί η υπογραφή του προέδρου και του γραμματέα.
14. Το πρακτικό της συνεδρίασης και ο σχετικός φάκε−
λος διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος στην
Πρυτανεία του Δ.Π.Θ. για τον έλεγχο νομιμότητας και
τον διορισμό του επιλεγέντος.
15. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται
μέσα σε προθεσμία επτά μηνών από την ημερομηνία
που φέρει το ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης της
θέσης. Η τυχόν υπέρβαση των προθεσμιών της διαδι−
κασίας επιλογής ή εξέλιξης δεν πλήττει το κύρος της
πράξης διορισμού του επιλεγέντος.
16. Ο Πρύτανης ελέγχει τη νομιμότητα εντός αποκλει−
στικής προθεσμίας 60 ημερών από τη διαβίβαση του
πρακτικού της επιλογής ή εξέλιξης και προβαίνει στη
πράξη διορισμού του επιλεγέντος που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
17. Η παραβίαση των αναφερομένων στην απόφαση
αυτή προθεσμιών δεν δημιουργεί ακυρότητα της δια−
δικασίας επιλογής ή εξέλιξης αλλά μόνο πειθαρχική
ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
Άρθρο 2
Η αίτηση των επίκουρων καθηγητών για ανανέωση
της θητείας τους ή μονιμοποίηση σύμφωνα με το άρ−
θρο 77 παρ. 4 εδ. β) του Ν. 4009/2011 υποβάλλεται στη
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία προχωρεί απευθείας,
χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, στη συγκρότηση της
ειδικής επταμελούς κρίσης, τηρούμενης της διαδικασίας
του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης διατηρεί την
αρμοδιότητα που αφορά στις διαδικασίες εκλογής ή
εξέλιξης Καθηγητών έως την 31η Δεκεμβρίου 2012. Όπως
στην παρούσα απόφαση αναγράφεται ο όρος «Γενική
Συνέλευση» νοείται η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθε−
σης έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 4 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ
F
Αριθμ. ΓΠ/19018
(12)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΓΠ/6913/6−4−2012 απόφασης
του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ−
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις της περ. θ, του άρθρου 11 του Ν. 3879/
2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/ 21.09.2010) με τίτλο «Ανάπτυξη της
Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 158993/Η/16−12−2010 (ΦΕΚ
1956/τ.Β΄/17.12.2010) απόφασης της Αναπληρωτού Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως
ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 155723/Η/8−12−2010 (ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
21.12.2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο−
ποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 163/τ. Α΄/2010) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 119959/η/20−10−2011
(ΦΕΚ 2351/τ. Β΄/ 20−10−2011) κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορ−
ροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
«Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης
(Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανα−
τολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποί−
ησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως την περ. β, της παρ
11, του άρθρου 8.
5. Τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παρ. 4 του
άρθρου 3 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 112, τ. Α΄/2010), όπως ισχύει.
6. Την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία
θα εισηγείται για θέματα ισοτιμίας τίτλων σπουδών ημε−
δαπής και αλλοδαπής των επιπέδων μεταγυμνασιακής
κατάρτισης, δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματι−
κής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
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κατάρτισης και τριτοβάθμιας ανώτερης εκπαίδευσης,
λόγω της εξειδίκευσης και της πολυπλοκότητας των
θεμάτων αυτών αλλά και της σημασίας τους.
Την σπουδαιότητα του συλλογικού αυτού οργάνου
τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη όσο
και την ενίσχυση της κινητικότητας του εργατικού δυ−
ναμικού. Την αναγκαιότητα στελέχωσης της ως άνω
Επιτροπής με ειδικούς εμπειρογνώμονες στα γνωστικά
αντικείμενα των παραπάνω τομέων καθώς και στα εκ−
παιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών.
7. Την υπ’αριθμ. ΓΠ/6913/6−4−2012 απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τη «Σύσταση Επιτροπής Ισοτιμιών».
8. Το υπ’ αριθμ. 18745/02−10−2012 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
ΓΠ/6913/6−4−2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστο−
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο−
λισμού», ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
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Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/6913/06−04−2012
Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ με θέμα: «Σύσταση
Επιτροπής Ισοτιμιών» με την απαλοιφή της λέξης «τρι−
τοβάθμιας.....» στην 6η παράγραφο του Προοιμίου αυτής,
προς αποφυγήν κάθε ενδεχομένου σύγχυσης τόσο με
τη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων τρι−
τοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης (ν. 3328/2005 περί
ΔΟΑΤΑΠ), όσο και με τη διαδικασία αναγνώρισης επαγ−
γελματικών προσόντων άλλων κ−μ της Ε.Ε, όταν αυτά
βασίζονται στην κατοχή τίτλων τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης (π.δ. 38/2012 περί αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ) καθώς τριτο−
βάθμια εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
χαρακτηρίζεται η ανωτάτη εκπαίδευση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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