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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθµ. 2/82608/0022
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α) Επιλογής Σχολικών Συµβούλων, β) Διευθυντών
Διευθύνσεων και Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαί−
δευσης και γ) Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσε−
ων και Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης της
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
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δευσης και γ) Προσωρινών Διευθυντών Διευθύνσε−
ων και Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης της
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις των άρθρων 13−15 του Ν. 2690/1999
(ΦΕΚ45 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. µονίµων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και άλλες συναφείς διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 32 του Ν.3027/2002
(ΦΕΚ 152−Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων οργανισµού και σχο−
λικών κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.2129/1993.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄) «Σύν−
θεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών
συµβουλίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί−
δευσης και ειδικής αγωγής αρµοδιότητες αυτών, όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τα−
κτικών και αναπληρωµατικών µελών των συµβουλίων
αυτών».
6. Την αριθµ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009)
απόφασης καθορισµού αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη.
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7. Τις Υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ. Υ−81/34898/
Δ2/27−3−2009 (ΦΕΚ 141 Υ.Ο.Δ.Δ.) Συγκρότησης Συµβουλίου
Επιλογής Σχολικών Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης, υπ’ αριθ. Υ−80/34895/Δ2/27−3−2009 (ΦΕΚ 141
Υ.Ο.Δ.Δ.) Συγκρότησης Συµβουλίου Επιλογής Διευθυ−
ντών και Προϊσταµένων Γραφείων Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, υπ’ αριθ. 76116/Δ2/12−8−2004 (ΦΕΚ1278
Β’), Υ−78/122648/Δ2/3−11−2005 (ΦΕΚ 1617 Β’), Υ−103/64879/
Δ2/19−5−2008 (ΦΕΚ 227 Υ.Ο.Δ.Δ.) και Υ−64/24685/Δ2/4−3−
2009 συγκρότησης και ανασυγκρότησης Συµβουλίου
Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταµένων
Γραφείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
8. Την ανάγκη ενίσχυσης της εύρυθµης και αποτε−
λεσµατικής λειτουργίας των Συµβουλίων α) Επιλογής
Σχολικών Συµβούλων, β) Διευθυντών Διευθύνσεων και
Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης, και γ) Προσω−
ρινών Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταµένων Γρα−
φείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και διευκόλυνσης του έργου τους, αποφασίζουµε:
1. Καθορίζουµε την αποζηµίωση:
α) Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραµµατέα του
Συµβουλίου Επιλογής Σχολικών Συµβούλων σε 35 (τριάντα
πέντε Ευρώ για το χρονικό διάστηµα από 2−4−2009 έως
31−12−2009, για τον καθένα κατά συνεδρίαση και µέχρι τρι−
άντα οκτώ (38) συνεδριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωµατικά
µέλη αµείβονται µόνο για συµµετοχή σε συνεδριάσεις
κατά τις οποίες αναπληρώνουν τακτικά µέλη.
β) Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραµµατέα του
Συµβουλίου Επιλογής Προσωρινών Διευθυντών Διευ−
θύνσεων και Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης
της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευση σε 35 (τριάντα πέντε)
Ευρώ για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους πριν τη
δηµοσίευση της παρούσας έως 31−12−2009 για τον καθέ−
να κατά συνεδρίαση και µέχρι τριάντα οκτώ (38) συνε−
δριάσεις ετησίως. Τα αναπληρωµατικά µέλη αµείβονται
µόνο για συµµετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες
αναπληρώνουν τακτικά µέλη.
γ) Προέδρου, Μελών και Γραµµατέα του Συµβουλίου
Επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταµένων
Γραφείων Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθµιας Εκπαί−
δευσης, σε τριάντα πέντε (35) Ευρώ για το χρονικό
διάστηµα από 2−4−2009 έως 31−12−2009, για τον καθένα
κατά συνεδρίαση και µέχρι τριάντα οκτώ (38) συνεδρι−
άσεις ετησίως. Τα αναπληρωµατικά µέλη αµείβονται
µόνο για συµµετοχή σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες
αναπληρώνουν τακτικά µέλη.
2. Η εν λόγω αµοιβή καταβάλλεται µόνο εφόσον οι
συνεδριάσεις γίνονται εκτός του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
3. Σε περίπτωση που το Υπηρεσιακό Συµβούλιο συ−
νεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο, το µέλος που εκτελεί
χρέη εισηγητή λαµβάνει µόνο την αποζηµίωση που δι−
καιούται ως µέλος.
4. Οι δαπάνες θα γίνονται σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, Φορέας 19220 και ΚΑΕ 0515 για το
έτος 2010 α) ύψους 12.000,00 Ευρώ, για την αποζηµίωση
Προέδρου, Μελών, Εισηγητή και Γραµµατέα του
Συµβουλίου Επιλογής Σχολικών Συµβούλων, β) ύψους
10.500,00 Ευρώ, για την αποζηµίωση Προέδρου, Μελών
και Γραµµατέα του Συµβουλίου Επιλογής Διευθυντών
Διευθύνσεων και Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης
της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και γ) ύψους 12.000,00
Ευρώ για την αποζηµίωση Προέδρου, Μελών, Εισηγητή

και Γραµµατέα του Συµβουλίου Επιλογής Προσωρινών
Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταµένων Γραφείων
Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβα−
ση στον Κarimi Nabi του Shokpollah.
Δυνάµει της αριθ. 390/2003/2010 Καταλογιστικής Πρά−
ξης του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου
Αθηνών που εκδόθηκε την 12−2−2010 κατά τις διατάξεις
των αρθ. 142 παρ. 2 και 155 του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελωνειακή πα−
ράβαση (λαθρεµπορία καπνικών), επεβλήθη στον: Karimi
Nabi του Shokpollah(Shokrollah) και της Kobra, γεν. στο
Ιράν, πρώην κάτοικο Αθηνών − Κολοκυνθούς 3 ή Ξούθου
9 και νυν αγνώστου διαµονής και µε ΑΦΜ 107178477.
Πολλαπλό τέλος 1.500,00 € (χίλια πεντακόσια ευρώ),
ήτοι το ελάχιστο, σύµφωνα µε το άρθρο 150 παρ. 1 του
Ν.2960/2001, που υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά
την είσπραξη του, σύµφωνα µε το κώδικα περί Τ.Χ.
Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
60 ηµερών από την δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Διεύθυνσης
ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
F
Αριθµ. Φ.1Δ/23506 IB
(3)
Επιχορήγηση του IKY για την κάλυψη δαπανών
λειτουργίας του.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 2362/95 «περί Δηµο−
σίου Λογιστικού».
2. Τις διατάξεις των ν. 1238/82, ν. 1268/82, ν. 1771/88
και ν. 2083/92.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2158/93.
4. Τον προϋπολογισµό του Υπουργείου οικονοµικού
έτους 2010.
5. Την αριθ. 2/4431/25−1−10 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Τρο−
ποποίηση προϋπολογισµού».
6. Την αριθ. 2/6895/3−2−2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Διά−
θεση πιστώσεων οικ. έτους 2010», αποφασίζουµε:
Α. Καθορίζουµε την επιχορήγηση προς το Ίδρυµα
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την κάλυψη λειτουρ−
γικών του δαπανών στο ποσό των 25.200.000,00 ευρώ σε
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2437 του Ειδ. Φορέα 19−
250 του προϋπολογισµού του Υπουργείου, οικονοµικού
έτους 2010.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τµηµατικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
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προσδιορίζονται κάθε φορά µε τα οριζόµενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθµ. Φ.1Δ/ 23507 IB
(4)
Επιχορήγηση της Ακαδηµίας Αθηνών για την κάλυψη
δαπανών λειτουργίας της.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2362/95 «περί Δηµοσίου Λογι−
στικού».
2. Τις διατάξεις των ν. 1238/82, ν. 1268/82, άρθρο 8 του
ν. 1771/88 και ν. 2083/92.
3. Το προϋπολογισµό του Υπουργείου µας οικονοµικού
έτους 2010.
4. Την αριθ. 2/4431/25−1−10 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Τρο−
ποποίηση προϋπολογισµού», αποφασίζουµε:
Α. Καθορίζουµε την επιχορήγηση προς την Ακαδηµία
Αθηνών για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών στο
ποσό των 1.800.000,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του
ΚΑΕ 2419 του Ειδ. Φορέα 19−610 του προϋπολογισµού
του Υπουργείου, οικονοµικού έτους 2010.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τµηµατικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά µε τα οριζόµενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθµ. Φ.1Δ/ 23510 IB
(5)
Επιχορήγηση Ανώτατων Εκκλησ/κών Ακαδηµιών για
την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 2362/95 «περί
Δηµοσίου Λογιστικού».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 3 του Ν. 3432/06
«Δοµή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ−
σης».
3. Τον προϋπολογισµό του Υπουργείου οικονοµικού
έτους 2010.
4. Την αριθ. 2/4431/25−1−10 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Τρο−
ποποίηση προϋπολογισµού».
5. Την αριθ. 2/6895/3−2−2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Δι−
άθεση πιστώσεων οικ. έτους 2010», αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουµε την επιχορήγηση προς τις Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες της χώρας, για την κάλυ−
ψη λειτουργικών τους δαπανών, δαπανών µισθοδοσίας
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έκτακτου διδακτικού προσωπικού και λοιπών δαπανών
εκπαίδευσης στο συνολικό ποσό των 1.800.000,00 ευρώ,
σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2424 του Ειδ. Φορέα 19−
230 του προϋπολογισµού του Υπουργείου, οικονοµικού
έτους 2010 και το επιµερίζουµε στις Ακαδηµίες ως ακο−
λούθως:
1. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Αθηνών µε το
ποσό των 450.000,00 €.
2. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης
µε το ποσό των 750.000,00 €.
3. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Βελλάς − Ιωαν−
νίνων µε το ποσό των 300.000,00 €.
4. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Ηρακλείου Κρή−
της µε το ποσό των 300.000,00 €.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τµηµατικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά µε τα οριζόµενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθµ. Φ.1Α/23478 IB
(6)
Καθορισµός επιχορήγησης Πανεπιστηµίων για κάλυψη
λειτουργικών τους δαπανών.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1238/82 «Ρύθμιση
οικονομκών και άλλων θεμάτων των Α.Ε.Ι.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 3549/07
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου των ΑΕΙ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «Περί
Δηµοσίου Λογιστικού».
4. Την αριθ. Φ.30/59684/ΙΒ 172 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1097Β΄/09).
5. Το προϋπολογισµό του Υπουργείου οικονοµικού
έτους 2010.
6. Την αριθ. 2/4431/25−1−2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ.
«Τροποποίηση προϋπολογισµού».
7. Την αριθ. 2/6895/3−2−2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Διά−
θεση πιστώσεων οικ. έτους 2010», αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουµε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήµια
και τα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία της χώρας, για την
κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών, στο ποσό των
229.670.000,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ
2421 του Φορέα 19−250 του προϋπολογισµού του Υπουρ−
γείου, οικονοµικού έτους 2010 και το επιµερίζουµε στα
Ιδρύµατα ως ακολούθως:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε
το ποσό των 34.380.000,00 €.
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης µε το ποσό
των 40.410.000,00 €.
3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε το ποσό των
9.450.000,00 €.
4. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε το ποσό των
5.850.000,00 €.
5. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε το ποσό των
4.320.000,00 €.
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6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε το ποσό των
3.060.000,00 €.
7. Πάντειο Πανεπ/µιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών µε το ποσό των 5.310.000,00 €.
8. Πανεπιστήµιο Πειραιά µε το ποσό των 6.390.000,00 €.
9. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε το ποσό των
5.670.000,00 €.
10. Πανεπιστήµιο Πατρών µε το ποσό των
15.300.000,00 €
11. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε το ποσό των
12.600.000,00 €.
12. Πανεπιστήµιο Κρήτης µε το ποσό των 8.730.000,00 €.
13. Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε το ποσό των 7.920.000,00 €.
14. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε το ποσό των
8.550.000,00 €.
15. Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε το ποσό των
14.130.000,00 €.
16. Πολυτεχνείο Κρήτης µε το ποσό των 3.650.000,00 €.
17. Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε το ποσό των 3.960.000,00 €.
18. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Οικιακής Οικονοµίας µε
το ποσό των 1.530.000,00 €.
19. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο µε το ποσό των
3.990.000,00 €.
20. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε το ποσό των
2.200.000,00 €.
21. Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε το ποσό των
2.160.000,00 €.
22. Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας µε το ποσό των
1.170.000,00 €.
23. Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος µε το ποσό
των 740.000,00 €.
24. Αιγινήτειο Πανεπ/κό Νοσοκοµείο µε το ποσό των
13.800.000,00 €.
25. Αρεταίειο Πανεπ/κό Νοσοκοµείο µε το ποσό των
14.400.000,00 €.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τµηµατικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά µε τα οριζόµενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθµ. Φ.1Γ/23483 IB
(7)
Επιχορήγηση Πανεπιστηµίων για την κάλυψη δαπα−
νών µισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λει−
τουργία των ΑΕΙ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 3549/07
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου των ΑΕΙ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2327/95 για τις
δαπάνες µισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προ−
σωπικού των ΑΕΙ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «Περί
Δηµοσίου Λογιστικού».

5. Το προϋπολογισµό του Υπουργείου οικονοµικού
έτους 2010.
6. Την αριθ. 2/4431/25−1−10 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Τρο−
ποποίηση προϋπολογισµού», αποφασίζουµε:
Α. Καθορίζουµε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήµια
της χώρας, για την αντιµετώπιση δαπανών µισθοδοσίας
έκτακτου διδακτικού προσωπικού, στο ποσό των
31.500.000,00 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ
2894 του Φορέα 19−250 του προϋπολογισµού του Υπουρ−
γείου, οικονοµικού έτους 2010 και το επιµερίζουµε στα
Ιδρύµατα ως ακολούθως:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε
το ποσό των 1.000.000,00 €.
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης µε το ποσό
των 2.000.000,00 €.
3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε το ποσό των
400.000,00 €.
4. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε το ποσό των
600.000,00 €.
5. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε το ποσό των
100.000,00 €.
6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε το ποσό των
400.000,00 €.
7. Πανεπιστήµιο Πειραιά µε το ποσό των 400.000,00 €.
8. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε το ποσό των
1.100.000,00 €.
9. Πανεπιστήµιο Πατρών µε το ποσό των 2.200.000,00 €.
10. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε το ποσό των
1.700.000,00 €.
11. Πανεπιστήµιο Κρήτης µε το ποσό των 3.400.000,00 €.
12. Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε το ποσό των
4.000.000,00 €.
13. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε το ποσό των
4.200.000,00 €.
14.Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε το ποσό των
2.500.000,00 €.
15. Πολυτεχνείο Κρήτης µε το ποσό των 1.800.000,00 €.
16. Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε το ποσό των 1.800.000,00 €.
17. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Οικιακής Οικονοµίας µε
το ποσό των 200.000,00 €.
18. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε το ποσό των
1.600.000,00 €.
19. Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε το ποσό των
900.000,00 €.
20. Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας µε το ποσό των
600.000,00 €.
21 .Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας µε το ποσό
των 600.000,00 €.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τµηµατικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά µε τα οριζόµενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Υφιστάµενα ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα που θα
προκύψουν από την παρούσα επιχορήγηση θα διατε−
θούν αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθµ. Φ1 Β/23481 IB
(8)
Επιχορήγηση Πανεπιστηµίων και Φοιτητικών Λεσχών
για κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λει−
τουργία των ΑΕΙ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 3549/07
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου των ΑΕΙ».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 387/83
«Λειτουργία, Οργάνωση, Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών
ΑΕΙ» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.Δ. 143/90.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2362/95 «περί
Δηµοσίου Λογιστικού».
5. Το προϋπολογισµό του Υπουργείου, οικονοµικού
έτους 2010.
6. Την αριθ. 2/4431/25−1−10 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Τρο−
ποποίηση προϋπολογισµού».
7. Την αριθ. 2/6895/3−2−2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Δι−
άθεση πιστώσεων οικ. έτους 2010», αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουµε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήµια
και τις Φοιτητικές Πανεπ/κές Λέσχες της χώρας, για
την κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών στο συνολικό
ποσό των 24.820.000,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης
του ΚΑΕ 2425 του Φορέα 19−250 του προϋπολογισµού
του Υπουργείου µας, οικονοµικού έτους 2010 και το
επιµερίζουµε στα Ιδρύµατα ως ακολούθως:
1. Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστηµίου Αθηνών µε το ποσό
των 3.600.000,00 €.
2. Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης µε το
ποσό των 5.150.000,00 €.
3. Φοιτητική Λέσχη Ε.Μ.Π. µε το ποσό των 720.000,00 €.
4. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε το ποσό των
1.300.000,00 €.
5. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε το ποσό των
360.000,00 €.
6. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε το ποσό των
210.000,00 €.
7. Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών µε το ποσό των 1.440.000,00 €.
8. Πανεπιστήµιο Πειραιά µε το ποσό των 1.170.000,00 €.
9. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε το ποσό των
800.000,00 €.
10. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε το ποσό των
2.250.000,00 €.
11. Πανεπιστήµιο Κρήτης µε το ποσό των 1.580.000,00 €.
12. Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε το ποσό των 1.530.000,00 €.
13. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε το ποσό των
1.170.000,00 €.
14. Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε το ποσό των
1.620.000,00 €.
15. Πολυτεχνείο Κρήτης µε το ποσό των 400.000,00 €.
16. Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε το ποσό των 400.000,00 €.
17. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο µε το ποσό των
110.000,00 €.
18. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µε το ποσό των
370.000,00 €.
19. Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας µε το ποσό των
540.000,00 €.
20. Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας µε το ποσό των
100.000,00 €.
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Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τµηµατικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά µε τα οριζόµενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Υφιστάµενα ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα που θα
προκύψουν από την παρούσα επιχορήγηση θα διατε−
θούν αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθµ. Φ. 1 A/23486 IB
(9)
Επιχορήγηση Πανεπιστηµίων για την κάλυψη δαπανών
λειτουργίας των Διδασκαλείων Δηµοτικής Εκπαίδευ−
σης και Νηπιαγωγών.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1238/82 «Για ρύθ−
μιση οικονομικών θεμάτων ΑΕΙ».
2. Τις διατάξεις του ν. 2327/95 «Εθνικό Συµβούλιο Παι−
δείας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 3549/07 «Μεταρ−
ρύθµιση του θεσµικού πλαισίου των ΑΕΙ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 2362/95 «Περί
Δηµοσίου Λογιστικού».
5. Το προϋπολογισµό του Υπουργείου, οικονοµικού
έτους 2010.
6. Την αριθ. 2/4431/25−1−10 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Τρο−
ποποίηση προϋπολογισµού».
7. Την αριθ. 2/6895/3−2−2010 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. «Διά−
θεση πιστώσεων οικ. έτους 2010», αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουµε την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήµια
της χώρας για την αντιµετώπιση διδακτικών δαπανών
και δαπανών λειτουργίας των Διδασκαλείων Δηµοτικής
Εκπαίδευσης & Νηπιαγωγών στο ποσό των 1.700.000,00
ευρώ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2421 του Φορέα
19−250 του προϋπολογισµού του Υπουργείου, οικονοµικού
έτους 2010 και το επιµερίζουµε στα Ιδρύµατα ως ακο−
λούθως:
1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε
το ποσό των 360.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών
του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δηµοτικής Εκπαίδευ−
σης (230.000,00 €) και του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών
(130.000,00 €).
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης µε το ποσό
των 360.000,00 ευρώ για την αντιµετώπιση διδακτικών
δαπανών και δαπανών λειτουργίας του Διδασκαλείου
Δηµοτικής Εκπαίδευσης (180.000,00 €) & του Διδασκα−
λείου Νηπιαγωγών (180.000,00 €).
3. Πανεπιστήµιο Πατρών µε το ποσό των 140.000,00
ευρώ για την αντιµετώπιση διδακτικών δαπανών και
δαπανών λειτουργίας του Διδασκαλείου Δηµοτικής
Εκπαίδευσης.
4. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε το ποσό των 250.000,00
ευρώ για την αντιµετώπιση διδακτικών δαπανών και δα−
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πανών λειτουργίας των Διδασκαλείων Δηµ/κής Εκπ/σης
(160.000,00 €) & Νηπιαγωγών (90.000,00 €).
5. Πανεπιστήµιο Κρήτης µε το ποσό των 250.000,00
ευρώ για την αντιµετώπιση διδακτικών δαπανών και δα−
πανών λειτουργίας των Διδασκαλείων Δηµ/κής Εκπ/σης
(160.000,00 €) & Νηπιαγωγών (90.000,00 €).
6. Πανεπιστήµιο Αιγαίου µε το ποσό των 250.000,00
ευρώ για την αντιµετώπιση διδακτικών δαπανών και
δαπανών λειτουργίας των Διδασκαλείων Δηµοτικής
Εκπ/σης (160.000,00 €) & Νηπιαγωγών (90.000,00€).
7. Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε το ποσό
των 90.000,00 ευρώ για την αντιµετώπιση διδακτικών
δαπανών και δαπανών λειτουργίας του Διδασκαλείου
Δηµοτικής Εκπαίδευσης.
Β. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τµηµατικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά µε τα οριζόµενα ποσοστά
διάθεσης στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθµ. 23519 /Γ2
(10)
Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες)
εξετάσεις, ενδιάµεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη
διάρκεια των τετραµήνων των µαθητών των ΕΠΑ.Λ.,
των ΕΠΑ.Σ. µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτι−
κές ανάγκες.
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ια, της παρ.6 του άρθρου
34 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκ−
παίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ. 50/2008 (ΦΕΚ
81 Α΄) «Εξέταση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 51/2008 (ΦΕΚ
82 Α΄) «Εξέταση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες».
4. Τη γνώµη του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής και Εκπαί−
δευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που διατυπώθη−
κε µε το µε αρ.2/16−02−2009 Πρακτικό του.
5. Τις υπ’ αριθµ.208/2009 και 209/2009 Γνωµοδοτήσεις
του Σ.τ.Ε.
6. Τις διατάξεις της µε αρ. πρωτ. 1120/Η/7−1−2010 από−
φασης (ΦΕΚ 1 Β΄) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και
Ιωάννη Πανάρετου».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας
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:

Καθορίζουµε τον τρόπο εξέτασης των µαθητών µε
αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως ακο−
λούθως:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Οι µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199
Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση,
ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι
µαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση,
επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύµφωνα µε τον Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄)
ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλά−
χιστον 67% ή είναι αµβλύωπες µε ποσοστό αναπηρίας
στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% µόνιµη
ή προσωρινή, που συνδέεται µε τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή,
v) παρουσιάζουν ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυ−
σορθογραφία. Όταν ο µαθητής της περίπτωσης αυτής
επιθυµεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήµατα,
αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθµολόγηση.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Επαγγελµατικό
Λύκειο ή την Επαγγελµατική Σχολή που φοιτούν
συνοδευόµενη από τη γνωµάτευση, σύµφωνα µε το
ισχύον κάθε φορά σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας
της οικείας υγειονοµικής επιτροπής για τις περιπτώσεις
i έως iν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή
τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε
γραπτές εξετάσεις.
Για την περίπτωση (v) απαιτείται γνωµάτευση από
τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ),
που λειτουργούν στις έδρες των Νοµαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων και των Νοµαρχιακών Διαµερισµάτων της
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 ή από
τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
(ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική µαθησιακή
δυσκολία του µαθητή καθώς και ο χρόνος επαναξιο−
λόγησής του.
β) Οι µαθητές µε φάσµα αυτισµού εξετάζονται:
i) γραπτά ή ii) προφορικά
Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γνωµάτευση
από τα οικεία ΚΕΔΔΥ, που λειτουργούν στις έδρες των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών
Διαµερισµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
Ν. 3699/2008 ή τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατρο−
παιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται
η ειδική µαθησιακή δυσκολία του µαθητή, ο προφορικός
ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης καθώς και ο χρόνος
επαναξιολόγησής του. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται
στο Επαγγελµατικό Λύκειο ή την Επαγγελµατική Σχολή
συνοδευόµενη από τη γνωµάτευση των αναφεροµένων
Κέντρων.
γ) Εξετάζονται γραπτά οι µαθητές που έχουν ιδιαίτερα
σοβαρά προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήµατα
λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία, τραυλισµός) καθώς και
προβλήµατα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από
την οικεία υγειονοµική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερόµενου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται
στο Επαγγελµατικό Λύκειο ή την Επαγγελµατική Σχο−
λή συνοδευόµενη από τη γνωµάτευση, σύµφωνα µε το
ισχύον κάθε φορά σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας.
δ) Ειδικά για τους µαθητές που είναι τυφλοί, σύµφωνα
µε τον Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό ανα−
πηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι
αµβλύωπες µε ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους
τουλάχιστον 67% ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα
ακοής (κωφός, βαρήκοος), γνωµατεύσεις χορηγούνται
και από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του Κέντρου
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και
του Εθνικού Κέντρου Κωφών, εφόσον πιστοποιηθούν
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ως
Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες.
ε) Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των
γνωµατεύσεων των ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο
µαθητή, δίδεται το δικαίωµα προσφυγής σε πενταµελή
Δευτεροβάθµια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολό−
γησης (ΕΔΕΑ) η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η απόφαση
της δευτεροβάθµιας ΕΔΕΑ είναι οριστική. Στην περί−
πτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των
γνωµατεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο
µαθητή, και δεν έχει γίνει προσφυγή στην πενταµελή
Δευτεροβάθµια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωµάτευση του
ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση προσφυγής στην ΕΔΕΑ, η σχε−
τική αίτηση και η γνωµάτευση υποβάλλεται στο Δι−
ευθυντή του οικείου Επαγγελµατικού Λυκείου ή της
Επαγγελµατικής Σχολής το αργότερο µέχρι 31 Μαρτίου
εκάστου έτους.
στ) Τυχόν γνωµατεύσεις ή διαγνωστικές εκθέσεις των
ΚΔΑΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, που έχουν
εκδοθεί πριν από την ισχύ της παρούσης απόφασης,
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής της σχετικής αίτησης
δεν έχει παρέλθει τριετία από την έκδοσή τoυς.
ζ) Δεν γίνονται δεκτές οι γνωµατεύσεις οι οποίες
αναφέρουν αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες δια−
φορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι γνωµατεύσεις των
υγειονοµικών επιτροπών, των ΚΕΔΔΥ, των Ιατροπαιδα−
γωγικών Κέντρων (ΙΠΔ) εκδίδονται κατά προτεραιότητα
µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου.
2. Οι µαθητές του άρθρου αυτού οποιασδήποτε τάξης
του Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής
εξετάζονται ταυτόχρονα µε τους µαθητές της τάξης
στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέµατα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικά, στην περίπτωση που
εξετάζονται προφορικά οι µαθητές των εδαφίων α και
βii της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η εξέταση
γίνεται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το
σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Επαγγελµατικού Λυκεί−
ου ή της Επαγγελµατικής Σχολής και την αποτελούν
ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (02)
καθηγητές της ίδιας ή συναφούς µε τα εξεταζόµενα
µαθήµατα ειδικότητας, ως µέλη. Ο µέσος όρος (Μ.Ο.)
των βαθµών των δύο (02) καθηγητών είναι ο βαθµός
του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.
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Κατά τις ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιµασίες των
τετραµήνων η προφορική εξέταση των µαθητών αυτών
γίνεται από τον οικείο καθηγητή.
3. Οι µαθητές της περίπτωσης i του εδαφίου β και του
εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
εξετάζονται γραπτά ταυτόχρονα µε τους µαθητές της
τάξης που φοιτούν στην ίδια αίθουσα.
4. Οι αιτήσεις και οι γνωµατεύσεις που αναφέρονται
στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οι−
κείου Επαγγελµατικού Λυκείου ή της Επαγγελµατικής
Σχολής το αργότερο µέχρι 20 Φεβρουαρίου εκάστου
έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις
µπορούν να υποβάλλονται και αργότερα. Ειδικά για το
σχολικό έτος 2009−2010 οι αιτήσεις και οι γνωµατεύσεις
που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο
Διευθυντή του οικείου Επαγγελµατικού Λυκείου ή της
Επαγγελµατικής Σχολής το αργότερο µέχρι τις 26 Μαρ−
τίου 2010.
Από τη δηµοσίευση της παρούσας, καταργείται κάθε
διάταξη η οποία ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα
που περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2010
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθµ. Οικ: 10082/1222
(11)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 58930/480/99 (ΦΕΚ 526/Β΄)
υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 19/95
(15/Α΄) «Προσαρµογή της νοµοθεσίας προς την οδηγία
91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29.7.1991» όπως ισχύει,
β) του άρθρου 18 του ν. 3710/2008 (216/Α΄) «Ρυθµίσεις
για θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις»,
γ) το εδάφιο δ της παρ. 7, του άρθρου 94 του
ν. 2696/1999 (57/Α΄) όπως τροποποιηµένος ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄),
ε) της παρ. 5 του αρθρου 16 του ν. 2465/1997 (28/Α΄)
«Θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών», όπως συµπληρώθηκε µε το π.δ. 189
(ΦΕΚ 221/Α΄),
στ) την αριθµ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
2. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 58930/480/1999 (526/Β΄) απόφαση
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Άδειες
οδήγησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και τετρακύ−
κλων», όπως τροποποιηµένη ισχύει.
3. Το αριθµ. πρωτ. Φ7/192/47342/Γ1/28−4−2009 έγγραφο
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε
το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις περί αγγραµµάτων
και αναλφάβητων πολιτών.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προυπολογισµού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Αντικαθίσταται το άρθρο 20 της υπουργικής απόφα−
σης 58930/480/99 (ΦΕΚ 526/Β΄) ως εξής:
«Άρθρο 20»
Θεωρητική εξέταση αγραµµάτων, ατόµων µε
µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), κωφών
και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
1. Οι αγράµµατοι και τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκο−
λίες (δυσλεξία), υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας
οδήγησης αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών, υποβάλλο−
νται σε θεωρητική εξέταση µε τη βοήθεια προσωπι−
κών ακουστικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο., µε εκφώνηση των
ερωτηµατολογίων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 21 της 58930/480/99 όπως
ισχύει. Ο διαθέσιµος χρόνος για κάθε ερωτηµατολόγιο
είναι αυτός που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου
19, προσαυξηµένος κατά 50%.
2. Αγράµµατοι για την εφαρµογή της προηγούµενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου, θεωρούνται όσοι
Έλληνες και αλλοδαποί καταθέσουν σχετική υπεύθυνη
δήλωση, ταυτόχρονα µε την αίτηση για αρχική έκδοση
Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (ΔΕΕ), στην αρµόδια
Υπηρεσία.
3. Οι υποψήφιοι που είναι κωφοί και αγράµµατοι
εξετάζονται µε τη ίδια διαδικασία µε αυτή της παρ. 1
του παρόντος άρθρου και µε την παρουσία διερµηνέα
κωφών, ο οποίος προσέρχεται µε φροντίδα του ενδια−
φεροµένου. Αντί ο υποψήφιος να χρησιµοποιήσει τα
προσωπικά ακουστικά, ο διερµηνέας εξηγεί στον κωφό

τα σχήµατα και το κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη
στη νοηµατική γλώσσα και ο υποψήφιος επιλέγει τη
σωστή απάντηση.
4. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από την αλλοδαπή
ανεξαρτήτως υπηκοότητας (έλληνες ή ξένοι) και δε γνω−
ρίζουν την ελληνική γλώσσα, δύνανται να εξετάζονται
µέσω του ΜΣΘΕΥΟ, σε µία από τις ξένες γλώσσες που
είναι διαθέσιµες. Υποψήφιοι που προέρχονται από την
αλλοδαπή και δε γνωρίζουν κάποια από τις διαθέσιµες
ξένες γλώσσες του συστήµατος, δύνανται να εξετάζο−
νται µε την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τους
αγράµµατους της παρ.1 του παρόντος άρθρου (εκφώ−
νηση ερωτηµατολογίων στα ελληνικά).
5. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι
οποίοι παρουσιάζουν µαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία κ.λπ.)
πραγµατοποιείται όπως ακριβώς και η θεωρητική εξέταση
των αγραµµάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης καταρ−
γείται η υ.α. 24391/2987/09 (ΦΕΚ 1273/Β΄).
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010
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