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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7001/2/1370−ρ (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7001/2/1370−λ από 16.4.2006 

απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Κα−
θορισμός τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και υφιστα−
μένων της Υπηρεσιών» (Β΄− 547).

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Ορ−

γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 152), όπως 
το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 
1 του ν. 1590/1986 (Α΄− 49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄− 41).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά ́ Οργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).

4. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφιο 13 της 7004/3/47 
από 27.11.2007 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών επί 
θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρε−
σιακά όργανα» (Β΄− 2266). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

1. Η περίπτωση (1) του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 της 7001/2/1270−λ από 16.4.2006 απόφασής 
μας (Β΄− 547), αντικαθίσταται ως εξής:

«(1). Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας − Τριανδρίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 

Τριανδρίας και το τμήμα της διοικητικής περιφέρειας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις κα−
τωτέρω οδούς και σημεία:

Από συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και Καυταντζό−
γλου, Κ. Καραμανλή, 28ης Οκτωβρίου, Παπαναστασίου, 
Μπότσαρη, Αν. Θράκης, Αναξιμένους, Αιακού μέχρι όρια 
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δήμου Πυλαίας, Τσέλιου, Τσιαπάνου, Στρατήγη, Μαν−
δηλαρά, Πανταζίδου, Βασιλειάδη, Γρ. Λαμπράκη (όρια 
δήμου Πυλαίας), συνέχεια Γρ. Λαμπράκη, Σπανού μέχρι 
όρια δήμου Πυλαίας, περιφερειακή οδός συνέχεια προς 
τις πηγές μικρού χειμάρου στη Χαράδρα Λαγούμια ή 
Καμαρούδα, νοητή ευθεία βόρεια μέχρι την κορυφο−
γραμμή θέση «Μεγάλη Ράχη», συνέχεια κορυφογραμμής, 
αριστερά μέχρι τη νοητή γραμμή των πηγών του Χειμά−
ρου Τούμπας, θέση «Άσπρη Πέτρα» δήμου Τριανδρίας, 
συνέχεια νοητής ευθείας μέχρι προέκταση οδού Κα−
τσιμίδου, Κατσιμίδου, Αγίου Δημητρίου, Καυταντζόγλου 
μέχρι οδό Κ. Καραμανλή».

2. Η περίπτωση (2) του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 της 7001/2/1270 από 16.4.2006 απόφασής 
μας (Β΄− 547), αντικαθίσταται ως εξής:

«(2). Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.
Περιλαμβάνει τμήμα της διοικητικής περιφέρειας του 

Δήμου Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις κατω−
τέρω οδούς και σημεία:

Από συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και 28ης Οκτω−
βρίου, 28ης Οκτωβρίου, Παπαναστασίου, Μ. Μπότσαρη, 
Αν. Θράκης, Αιακού μέχρι όρια δήμου Πυλαίας, περι−
φερειακή τάφρος, όρια δήμου Πυλαίας, κεραμοποιεία 
«ΑΛΛΑΤΙΝΗ», περιφερειακή τάφρος, όρια Δήμου Θεσ−
σαλονίκης με δήμο Καλαμαριάς, προέκταση οδού Κ. 
Καραμανλή, Κ. Καραμανλή μέχρι οδό 28ης Οκτωβρίου». 

Άρθρο 2
΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2009

Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 11933/ΕΓΔΕΚΟ 2321 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1760/4.4.2006 κοινής απόφα−

σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα «Καθορισμός της 
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην Ανώνυμη 
Εταιρεία : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και 
της υπ’ αριθμ. 5111.20/01/5.6.2006 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασί−
ας πρόσληψης προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 3 του άρθρου 17 καθώς και τις διατάξεις 

της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α/2005), 
όπως ισχύει.

• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 1760/4.4.2006 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εμπορικής 
Ναυτιλίας, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας πρό−
σληψης προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία : ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε». (ΦΕΚ/Β/416/2006).

3. Την υπ’ αριθμ. 5111.20/01/5.6.2006 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασί−
ας πρόσληψης προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία : 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», (ΦΕΚ/
Β/703/2006).

Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των παραγράφων 3 και 4 του άρ−
θρου 1 των υπ’ αριθμ. 1760/4.4.2006 και 5111.20/01/5.6.2006 
Κοινών Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, ως εξής:

Άρθρο 1

3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. το οποίο 
εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσι−
μες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου 
προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 
δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του 
Α.Σ.Ε.Π.. Μετά την έγκριση ή τροποποίηση της προ−
κήρυξης από το Α.Σ.Ε.Π. ή την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, η προκήρυξη δημοσι−
εύεται στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 9 του 
ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) και αναρτάται στο 
κατάστημα της επιχείρησης καθώς και στο κατάστημα 
του δήμου ή της κοινότητας, όπου αυτή εδρεύει. Περί−
ληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλά−
χιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της 
Θεσσαλονίκης.

4. Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή, που συγκροτεί−
ται από το Δ.Σ. της επιχείρησης, καταρτίζει πίνα−
κα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, καθώς και 
προσωρινούς πίνακες γενικής κατάταξης, προσλη−
πτέων και επιλαχόντων, οι οποίοι αναρτώνται στο 
κατάστημα της επιχείρησης και δημοσιεύονται στο 
διαδυκτιακό της τόπο. O πίνακας των επιλαχόντων 
πρέπει να συγκροτείται από τόσους υποψήφιους, όσοι 
αντιστοιχούν στο 1/3 του προκηρυσσόμενων θέσεων 
ανά ειδικότητα. Αν προκύπτει κλάσμα, αυτό στρογ−
γυλοποιείται στο αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. 
Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για 
λόγους νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών από την 
ανάρτησή τους, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως 
ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην 
επιχείρηση. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και 
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καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες αποκλειομένων, 
γενικής κατάταξης, προσληπτέων και επιλαχόντων 
τους οποίους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δέκα 
(10) ημερών από την κατάρτισή τους για περαιτέρω 
έλεγχο. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του 
οριστικού πίνακα προσληπτέων κυρώνει αυτόν και τον 
επιστρέφει στην επιχείρηση. Ο πίνακας προσληπτέων 
αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2, περίπτω−
ση ιε του ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/α/28.6.2006).

Προσληπτέος που δεν αποδέχθηκε το διορισμό 
του ή έχει κώλυμα διορισμού αναπληρώνεται από 
τον επόμενο, κατά σειρά επιτυχίας, υποψήφιο του 
πίνακα επιλαχόντων, εντός έτους από τη δημοσίευ−
ση του πίνακα προσληπτέων στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Προσληπτέος που παραιτήθηκε αναπληρώνεται από 
τον επόμενο, κατά σειρά επιτυχίας, υποψήφιο του πί−
νακα επιλαχόντων εντός έτους από τη σύναψη είτε της 
σύμβασης της δοκιμαστικής περιόδου είτε της οριστικής 
σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση. 

Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση γίνεται κατόπιν ελέγ−
χου από το ΑΣΕΠ των στοιχείων του επόμενου, κατά 
σειρά επιτυχίας, υποψήφιου του πίνακα επιλαχόντων 
και σύνταξης συμπληρωματικού πίνακα προσληπτέων, 
ο οποίος κυρώνεται και επιστρέφεται στη Δημόσια Επι−
χείρηση, με μέριμνα της οποίας αποστέλλεται προς 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παρ. 2, περίπτωση ιε του ν.3469/2006 
(ΦΕΚ 131/α/28.6.2006) και αναρτάται παράλληλα στο 
διαδυκτιακό της τόπο.

Σε περίπτωση που οι ως άνω Δημόσιες Επιχειρήσεις 
δεν έχουν καλύψει το σύνολο προκηρυχθέντων, βάση 
προγενέστερης διαδικασίας, θέσεων, μπορούν, εντός 
τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και 
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν είτε πίνακα επιλαχό−
ντων είτε πίνακα γενικής κατάταξης, να προβούν στην 
πλήρωση των υφιστάμενων κενών θέσεων με επιλογή 
των επόμενων, κατά σειρά επιτυχίας, υποψηφίων από 
τους πίνακες αυτούς. Οι επιλεγέντες, αφού εγκριθούν 
ως προσληπτέοι από το ΑΣΕΠ, μετά από παραλαβή 
και εξέταση των στοιχείων της υποψηφιότητάς τους, 
περιλαμβάνονται σε κυρωμένο συμπληρωτικό πίνακα 
προσληπτέων, ο οποίος αποστέλλεται στη δημόσια 
επιχείρηση, με μέριμνα της οποίας δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
   ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αριθμ. 11932/ΕΓΔΕΚΟ 2320 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31803/ΔΕΚΟ 1050 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης 
προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε., ΔΗΜΟ−
ΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟ−
ΝΑΔΩΝ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙ−
ΑΣ Α.Ε., ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Α.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕ−
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α/2005), 
όπως τροποποιημένο ισχύει.

• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 31803/ΔΕΚΟ 1050 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Καθορισμός της 
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις επιχειρήσεις: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε., 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Α.Ε., ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε., 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟ−
ΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1208/Β/2006), όπως τροποποιημέ−
νη ισχύει από την υπ’ αριθμ. 32055/ΕΓΔΕΚΟ 2240(ΦΕΚ 
1399/Β/2007).

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
της υπ’ αριθμ. 31803/ΔΕΚΟ 1050 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εξής:

Άρθρο 1

3. Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή, που συγκροτεί−
ται από το Δ.Σ. της επιχείρησης, καταρτίζει πίνα−
κα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, καθώς και 
προσωρινούς πίνακες γενικής κατάταξης, προσλη−
πτέων και επιλαχόντων, οι οποίοι αναρτώνται στο 
κατάστημα της επιχείρησης και δημοσιεύονται στο 
διαδυκτιακό της τόπο. O πίνακας των επιλαχόντων 
πρέπει να συγκροτείται από τόσους υποψήφιους, όσοι 
αντιστοιχούν στο 1/3 του προκηρυσσόμενων θέσεων 
ανά ειδικότητα. 
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Αν προκύπτει κλάσμα, αυτό στρογγυλοποιείται στο 
αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Κατά των πινάκων 
αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας 
εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία 
κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομι−
κώς επί αποδείξει στην επιχείρηση. Η Επιτροπή εξετάζει 
τις ενστάσεις και καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες 
αποκλειομένων, γενικής κατάταξης, προσληπτέων και 
επιλαχόντων τους οποίους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. 
εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή τους για πε−
ραιτέρω έλεγχο. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα 
του οριστικού πίνακα προσληπτέων κυρώνει αυτόν και 
τον επιστρέφει στην επιχείρηση. Ο πίνακας προσληπτέ−
ων αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2, περίπτωση 
ιε του ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/α/28.6.2006).

Προσληπτέος που δεν αποδέχθηκε το διορισμό του 
ή έχει κώλυμα διορισμού αναπληρώνεται από τον επό−
μενο, κατά σειρά επιτυχίας, υποψήφιο του πίνακα επι−
λαχόντων, εντός έτους από τη δημοσίευση του πίνακα 
προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Προσληπτέος που παραιτήθηκε αναπληρώνεται από 
τον επόμενο, κατά σειρά επιτυχίας, υποψήφιο του πί−
νακα επιλαχόντων εντός έτους από τη σύναψη είτε της 
σύμβασης της δοκιμαστικής περιόδου είτε της οριστικής 
σύμβασης εργασίας με την επιχείρηση. 

Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου 
από το ΑΣΕΠ των στοιχείων του επόμενου, κατά σειρά 
επιτυχίας, υποψήφιου του πίνακα επιλαχόντων και σύντα−
ξης συμπληρωματικού πίνακα προσληπτέων, ο οποίος 
κυρώνεται και επιστρέφεται στη Δημόσια Επιχείρηση, με 
μέριμνα της οποίας αποστέλλεται προς δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 
2, περίπτωση ιε του ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/α/28.6.2006) και 
αναρτάται παράλληλα στο διαδυκτιακό της τόπο. 

Σε περίπτωση που οι ως άνω Δημόσιες επιχειρήσεις δεν 
έχουν καλύψει το σύνολο προκηρυχθέντων, βάση προγε−
νέστερης διαδικασίας, θέσεων, μπορούν, εντός τεσσάρων 
μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν είτε πίνακα επιλαχόντων είτε 
πίνακα γενικής κατάταξης, να προβούν στην πλήρωση των 
υφιστάμενων κενών θέσεων με επιλογή των επόμενων, κατά 
σειρά επιτυχίας, υποψηφίων από τους πίνακες αυτούς. Οι 
επιλεγέντες, αφού εγκριθούν ως προσληπτέοι από το ΑΣΕΠ, 
μετά από παραλαβή και εξέταση των στοιχείων της υπο−
ψηφιότητάς τους, περιλαμβάνονται σε κυρωμένο συμπλη−
ρωτικό πίνακα προσληπτέων, ο οποίος αποστέλλεται στη 
δημόσια επιχείρηση, με μέριμνα της οποίας δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
   ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. Φ. 151/24463/Β6 (4)   
 Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πα−

νελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερή−
σιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του 

ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29−Α).

2. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ−Β−40) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς».

3. Την υπ’ αριθμ. 11276/Γ2 (ΦΕΚ 2057−Β)/23.10.2007 
υπουργική απόφαση.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφαση. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 
19−170, ΚΑΕ 515), αποφασίζουμε:

Συγκροτούνται τα παρακάτω ατομικά και συλλογικά 
όργανα, που είναι αναγκαία για τη διαδικασία, την οργά−
νωση και διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, την 
υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τη λειτουργία 
των Εξεταστικών και Βαθμολογικών κέντρων, τις επι−
τροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και την έκδοση αποτελεσμάτων 
επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαί−
δευση των κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων

1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή οργάνωσης των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων κατόχων Απολυτηρίου των 
ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), η οποία 
αποτελείται:

α) Από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οργάνωσης και 
Διεξαγωγής Εξετάσεων ή τον προϊστάμενο του αρμοδί−
ου τμήματος της ίδιας Δ/νσης ή άλλο διοικητικό υπάλ−
ληλο της Κ.Υ του ΥΠ.Ε.Π.Θ

β) Από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας 
Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ ή τον προϊστάμενο του τμήματος 
Β της ίδιας Δ/νσης ή άλλον εκπ/κό αποσπασμένο στη 
Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης.

γ) Από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Λειτουργικής 
Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων ή της Δ/
νσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών ή προϊστάμενο τμήματος των δύο αυτών 
Δ/νσεων.

Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόε−
δρος. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται διοικητικός 
υπάλληλος της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ ή αποσπασμένος εκ−
παιδευτικός. 
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Ο Πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι ενε−
νήντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή διοικητικούς 
υπάλληλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών 
ή Ν.Π.Δ.Δ. για την επικουρία της επιτροπής.

2. Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του αρχεί−
ου των υποψηφίων, η προετοιμασία των εξετάσεων, η 
αποστολή του αναγκαίου υλικού για τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα, η έκδοση οδηγιών 
προς τις επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών 
και η επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν 
κατά την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων, και 
γενικά η οργάνωση για την ομαλή διεξαγωγή των εξε−
τάσεων.

Άρθρο 2
Επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών 

1. Συνιστάται σε κάθε Γραφείο Επαγγελματικής Εκπ/
σης ή Δ/νση ΔΕ, επιτροπή συγκέντρωσης μηχανογραφι−
κών δελτίων υποψηφίων για εισαγωγή στις σχολές και 
στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποφοίτων 
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) και αποφοίτων Β’ κύκλου ΤΕΕ. 

Την επιτροπή αποτελούν ο προϊστάμενος του Γραφεί−
ου ΕΕ ή αν δε λειτουργεί Γραφείο ΕΕ ο προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Δ.Ε., ως Πρόεδρος, δύο (2) μέλη και ο 
Γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας μπορεί να εί−
ναι εκπ/κοί λειτουργοί Δ.Ε. ή διοικητικοί υπάλληλοι του 
Γραφείου Ε.Ε. ή της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. Στην περίπτωση 
που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από 
100 και μέχρι 150 ορίζεται και τρίτο μέλος, πάνω από 
150 και μέχρι 200 και τέταρτο μέλος , πάνω από 200 
και μέχρι 270 ορίζεται και πέμπτο μέλος, πάνω από 
270 και μέχρι 340 έκτο μέλος. Για κάθε 100 επιπλέον 
υποψηφίους ορίζεται και ένα (1) επιπλέον μέλος.

Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται από τον 
οικείο προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή τον Δ/ντή Δ.Ε. 

2. ΄Εργο της επιτροπής είναι:
α) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών 

των υποψηφίων, η ηλεκτρονική παραλαβή των μηχα−
νογραφικών δελτίων με τα ατομικά στοιχεία και τις 
προτιμήσεις των υποψηφίων, η σύνταξη ονομαστικής 
κατάστασης των υποψηφίων που υποβάλουν μηχανο−
γραφικό δελτίο, 

β) Η παροχή κάθε βοήθειας, υπόδειξης ή διευκρίνισης 
στους υποψηφίους για τον τρόπο και τη διαδικασία 
υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, 

γ) Η εκτύπωση πρόχειρου αντιγράφου για τον έλεγ−
χο από τον υποψήφιο της ορθής καταχώρισης των 
προτιμήσεων και των ατομικών του στοιχείων και η 
διόρθωση των λαθών σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
υποψηφίου, 

δ) Η εκτύπωση τριών αντιγράφων του μηχανογραφι−
κού δελτίου που υποβλήθηκε και, μετά την υπογραφή 
τους από τον Πρόεδρο της επιτροπής και τον υποψή−
φιο, η παράδοση του ενός από αυτά στον υποψήφιο, 
η φύλαξη του άλλου στο αρχείο της μέχρι το τέλος 
Μαϊου του επόμενου έτους και η αποστολή του τρίτου 
στη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών του ΥΠΕΠΘ. 

ε) Η αποστολή στην επιτροπή έκδοσης αποτελεσμά−
των επιλογής, σε ηλεκτρονική μορφή, των αντιγράφων 
των μηχανογραφικών δελτίων των προτιμήσεων των 
υποψηφίων, καθώς και η παροχή κάθε πληροφορίας ή 
στοιχείου που θα της ζητηθεί από την Επιτροπή αυτή 

κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του ηλεκτρονικού 
αρχείου των υποψηφίων. 

Άρθρο 3
 Επιτροπές εξεταστικών κέντρων−
Επόπτες εξετάσεων−Επιτηρητές

1. Συνιστάται σε κάθε εξεταστικό κέντρο Επιτροπή 
αποτελούμενη από το Διευθυντή του οικείου ΕΠΑΛ, ως 
πρόεδρο, και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υπο−
διευθυντή ή καθηγητή του οικείου ή άλλου ΕΠΑΛ με 
βαθμό Α΄, τέσσερις (4) καθηγητές Δ.Ε., ως μέλη, εκ των 
οποίων δύο είναι χειριστές του συστήματος λήψης των 
θεμάτων. Γραμματέας και βοηθός γραμματέα ορίζεται 
ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. Η επιτρο−
πή επικουρείται στο έργο της από ένα καθηγητή Δ.Ε. 
για την διακίνηση των γραπτών προς τα Βαθμολογικά 
Κέντρα και από τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό. Αν 
οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα 
(60) και μέχρι εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίζεται 
και δεύτερος βοηθός γραμματέα και, αν είναι περισ−
σότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδό−
ντα (180), τρίτος και, αν είναι περισσότεροι από εκατόν 
ογδόντα (180), τέταρτος βοηθός γραμματέας.

Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται απ’ τον 
οικείο προϊστάμενο του Γραφείου Ε.Ε ή το Δ/ντή της 
Δ/νσης Δ.Ε

2. Ο Δ/ντής Δ.Ε ή ο προϊστάμενος του Γραφείου Ε.Ε 
ορίζει καθηγητές Δ.Ε. ως επιτηρητές των Ε.Κ τουλάχι−
στον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετά−
σεων. Για κάθε αίθουσα εξέτασης αναλογούν δύο (2) 
επιτηρητές, οι οποίοι κατανέμονται από την Επιτροπή 
Εξεταστικού Κέντρου σε διαφορετικές αίθουσες εξετά−
σεων κάθε ημέρα. Για την άμεση αντιμετώπιση προβλή−
ματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης, ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες και 
ένας (1) επιπλέον επιτηρητής. 

3. Τη γενική εποπτεία για την ομαλή διεξαγωγή των 
εξετάσεων και τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων 
έχει ο προϊστάμενος του Γραφείου ΕΕ και εφ΄ όσον δεν 
υπάρχει, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Γραφείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του 
οποίου ανήκει το σχολικό συγκρότημα στο οποίο λει−
τουργεί το Εξεταστικό Κέντρο, o οποίος εκτελεί καθή−
κοντα επόπτη των εξετάσεων. Ο επόπτης των εξετά−
σεων ορίζει έναν καθηγητή ΔΕ ή διοικητικό υπάλληλο 
για την επικουρία του έργου της εποπτείας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ορίζεται ο πρόεδρος κάθε Ειδικού Εξετα−
στικού Κέντρου για την εξέταση των υποψηφίων με ανα−
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος είναι 
σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α΄. 

 Άρθρο 4
Επιτροπές Βαθμολογικών κέντρων

1. Συνιστάται σε κάθε βαθμολογικό κέντρο επιτροπή 
που αποτελείται από:

α) Ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό 
Α΄, ως πρόεδρο. 

β) Σχολικούς συμβούλους ή καθηγητές Δ.Ε. ΕΠΑΛ με 
βαθμό Α΄, ως μέλη, ο αριθμός των οποίων δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18), ανάλογα με τον 
αριθμό των γραπτών δοκιμίων που πρόκειται να βαθ−
μολογηθούν στο Β.Κ. Ένα από τα μέλη της επιτροπής 
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ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Τα μέλη του Β.Κ. πρέπει να 
προέρχονται από κλάδους σχετικούς με τα εξεταζόμενα 
μαθήματα. Οι καθηγητές ΔΕ πρέπει να έχουν διδάξει 
κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξε−
ταζόμενα μαθήματα .

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ορίζονται:

α) Ο πρόεδρος της επιτροπής κάθε Β.Κ., ο οποίος στη 
συνέχεια ορίζει τα μέλη της επιτροπής Β.Κ., καθώς και 
τους αναγκαίους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές 
των γραπτών κάθε μαθήματος, οι οποίοι είναι εκπαι−
δευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή όμορης Δ/νσης ή Γραφείου 
Ε.Ε., και κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν διδά−
ξει το οικείο μάθημα στην τελευταία τάξη του ΕΠΑΛ 
τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία 
τριετία. Οι καθηγητές− αναβαθμολογητές πρέπει να 
έχουν διδάξει το μάθημα το τελευταίο σχολικό έτος. 
Ως αναβαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και Σχολικοί 
Σύμβουλοι ή Δ/ντές ΕΠΑΛ.

Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. και μέχρι τρεις (3) 
βοηθοί γραμματείς ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι ή καθη−
γητές Δ.Ε. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής 
ορίζεται ένας υπάλληλος από εκπαιδευτικό, διοικητικό ή 
βοηθητικό προσωπικό για κάθε τετρακόσια πενήντα (450) 
γραπτά δοκίμια που βαθμολογούνται στο Β.Κ.

β) Οι διευθύνσεις Δ.Ε. ή τα γραφεία Ε.Ε., τα γραπτά 
δοκίμια των οποίων θα βαθμολογούνται σε Β.Κ. το οποίο 
πρέπει να εδρεύει σε άλλη περιφέρεια.

Άρθρο 5
Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, που εξετάζονται στα βαθμολογικά κέντρα ή 
σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, εξετάζονται ενώπιον Επι−
τροπής εξέτασης, η οποία αποτελείται από:

 i. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οι−
κείου Β.Κ. ή Ειδικού Εξεταστικού κέντρου (Ε.Ε.Κ), ως 
Πρόεδρο.

 ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ΕΠΑΛ για 
κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν 
ένα τουλάχιστον σχολικό έτος κατά την τελευταία τρι−
ετία ως εξεταστές−βαθμολογητές.

iii. Ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό 
Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξετα−
ζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή – τρίτο βαθ−
μολογητή. 

Ο καθηγητής πρέπει να έχει διδάξει το εξεταζόμενο 
μάθημα κατά το τελευταίο σχολικό έτος. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός 
λειτουργός Δ.Ε ή διοικητικός υπάλληλος.

 Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι την ίδια μέρα 
εξέτασης είναι περισσότεροι από είκοσι (20) ορίζεται 
και ένας βοηθός γραμματέας. Για κάθε είκοσι (20) επι−
πλέον εξεταζομένους μπορεί να ορίζεται ένας ακόμη 
βοηθός γραμματέας.

2. Στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) 
Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προ−
ϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, 
για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την 
επιτροπή.

3. Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης 
παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημο−
σίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση 
του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου 
Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποι−
ασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.

O οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή του−
λάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και 
να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. 

4. α.Τα μέλη και η γραμματεία της Επιτροπής ορίζο−
νται με απόφαση του προέδρου Β.Κ ή του Ε.Ε.Κ. 

β. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσό−
τεροι από πέντε (5) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό 
των μελών − εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των 
υποψηφίων και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται 
να εξεταστούν. 

Άρθρο 6
 Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων 

(ΚΕΠΕ) ΕΠΑΛ

1. Συγκροτείται η Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών 
Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) 
καθώς και εξετάσεων μαθημάτων ειδικότητας ΕΠΑΛ 
(Ομάδα Β΄), η οποία αποτελείται από τους:

α) Τον Πρόεδρο ή ένα Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή ένα μέλος ΔΕΠ των Πανε−
πιστημίων ή ΕΠ των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, ως πρόεδρο.

β) Δύο Σχολικούς Συμβούλους, ένα του κλάδου ΠΕ2 
και ένα του κλάδου ΠΕ3.

γ) Μέχρι τέσσερα μέλη ΕΠ /ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή Σχολι−
κούς Συμβούλους κλάδων σχετικών με τα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα ή καθηγητές Δ.Ε. Οι καθηγητές 
πρέπει να έχουν βαθμό Α΄ και να δίδαξαν τουλάχιστον 
ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τά−
ξης των ΕΠΑΛ τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά 
την τελευταία τριετία, των παρακάτω αναφερομένων 
κλάδων της παραγράφου 2. Ένας εκ των μελών ΕΠ του 
ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

δ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον προϊστάμενο του τμήμα−
τος Β΄ της ίδιας Διεύθυνσης ή άλλο εκπαιδευτικό Δ.Ε. 
με βαθμό Α΄ αποσπασμένο στην ίδια Διεύθυνση.

ε) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Διεξαγωγής Εξετάσεων ή προϊστάμενο τμήματος της 
ίδιας Δ/νσης ή άλλης Δ/νσης ή διοικητικό υπάλληλο με 
βαθμό Α΄ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και μέχρι πέντε 
(5) βοηθοί γραμματέα ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι 
του ΥΠΕΠΘ ή καθηγητές Δ.Ε.

2. Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρεις (3) 
εισηγητές θεμάτων οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια 
της ΚΕΕ τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. 
Οι εισηγητές μπορεί να είναι μέλη ΕΠ− ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή 
Σχολικοί Σύμβουλοι κλάδων σχετικών με το μάθημα που 
εξετάζεται ή Εκπαιδευτικοί ΔΕ ΕΠΑΛ, μόνιμοι ή αναπλη−
ρωτές. Εφόσον δεν υπάρχουν μόνιμοι ή αναπληρωτές 
Εκπ/κοί Δ.Ε για συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να ορί−
ζονται και ωρομίσθιοι που δίδαξαν το μάθημα αυτό. Ο 
ένας τουλάχιστον από τους εισηγητές πρέπει να είναι 
καθηγητής Δ.Ε ΕΠΑΛ των παρακάτω κλάδων και να έχει 
διδάξει το μάθημα τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος 
κατά την τελευταία διετία ως ακολούθως:
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− Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, του κλά−
δου ΠΕ2 Φιλόλογοι

− Για το μάθημα των Μαθηματικών, του κλάδου ΠΕ3 
Μαθηματικοί

 Για τα μαθήματα ειδικότητας οι ακόλουθοι κλάδοι:
−Στοιχεία Μηχανών, του κλάδου ΠΕ12 (04,07), ΠΕ17 

(02,06), ΠΕ18 (18,32) ή ΠΕ12.11, ΠΕ17.10.
 −Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, του 

κλάδου ΠΕ 12.04, ΠΕ17(02,06,10) ή ΤΕ01.02
−Εγκαταστάσεις Ψύξης, του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ 

17(02,06,10) ή ΤΕ 01.04
−Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ,του κλάδου ΠΕ 12.04, 

ΠΕ17 (02,06,10) ή ΤΕ01.04
−Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12 

(04,07), ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18 (18,32) ή ΤΕ01 (02,03)
−Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, του κλάδου ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03,07)ή 

ΠΕ12(06,10),ΠΕ17(04,08,10), ΤΕ01.06
−Ηλεκτρικές Μηχανές, του κλάδου ΠΕ12.05, 

ΠΕ17(03,07)
−Στοιχεία Παθολογίας, του κλάδου ΠΕ14(01,06) ή ΠΕ 

14.02, ΠΕ18 (10,11)
−Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ του κλάδου ΠΕ14 

(01,02,03,06) ή ΠΕ 18 (07, 10, 21, 25)
−Στοιχεία Αιματολογίας−Αιμοδοσίας του κλάδου 

ΠΕ14.01, ΠΕ18.07 ή ΠΕ14 (06, 02), ΠΕ18.10, ΤΕ01.29
−Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας, του κλάδου ΠΕ18.33 ή 

ΠΕ18.09
−Φυτική Παραγωγή, του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18(12,30) ή 

ΠΕ18(13,14,15,17), ΤΕ01(32,33)
−Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, του κλάδου 

ΠΕ14.04, ΠΕ18.17 ή ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36) ΤΕ01.36
−Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ 14.04, 

ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12, 13, 14, 30)
−Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, του κλάδου ΠΕ14.04, 

ΠΕ18.36 ή ΠΕ18 (12,13,14,30)
−Διαμόρφωση Τοπίου, του κλάδου ΠΕ14 (04, 05) ή ΠΕ18 

(12, 15, 16, 30), ΤΕ01.32
−Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες, του κλάδου ΠΕ14.04, 

ΠΕ18 (12,30) ή ΤΕ01 (32,33)
−Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, του κλάδου ΠΕ12(01, 02, 03), 

ΠΕ17 (01,05,11)
−Οικοδομική, του κλάδου ΠΕ12 (01, 02, 03), ΠΕ17 (01, 

05, 11)
−Γραφιστικές Εφαρμογές, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) 

ή ΤΕ01.14
−Τεχνολογία Εκτυπώσεων, του κλάδου ΠΕ18 (01, 26) 

ή ΤΕ1.14
−Δομημένος Προγραμματισμός, του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20
−Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 ή ΠΕ12 

(06,10), ΠΕ17 (04,08), ΤΕ01.13
−Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, του κλάδου ΠΕ12 (06, 10), 

ΠΕ17 (04, 08) ή ΠΕ12.05
−Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, του κλάδου 

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08) ή ΠΕ12.05, ΤΕ01.07
−Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, του κλάδου ΠΕ09 ή 

ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18.03
−Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του 

κλάδου ΠΕ09, ΠΕ18.02 ή ΠΕ13, ΠΕ18(35,40)
−Ναυσιπλοϊα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ή 

ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ 
με δίπλωμα πλοιάρχου Γ’ τάξης).

−Μεταφορά Φορτίων, του κλάδου ΠΕ 18.23 ή ΠΕ12.07, 
ΠΕ18.31

−Μηχανές Πλοίου Ι ,του κλάδου ΠΕ18.31 ή ΠΕ12 (04,07), 
ΠΕ17 (02,06), ΠΕ18.23

−Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ, του κλάδου ΠΕ18.31 ή 
ΠΕ12(04,07), ΠΕ17(02,06)

3. Ο ορισμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής 
γίνεται μετά από γνώμη των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ προκει−
μένου για τα μέλη του ΕΠ και μετά από γνώμη του 
ΚΥΣΔΕ, προκειμένου για Σχολικούς Συμβούλους ή εκ−
παιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γνώμες 
αυτές πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος.

4. Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και του−
λάχιστον τα μισά από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη της. 
Εφόσον η συνεδρία αφορά την επιλογή θεμάτων η 
Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκτός 
των παραπάνω τακτικών μελών παρευρίσκονται και οι 
δύο (2) τουλάχιστον εισηγητές του εξεταζόμενου μα−
θήματος.

5. Οι οριζόμενοι εισηγητές μετέχουν στην Κεντρική 
Επιτροπή των Εξετάσεων μόνο κατά τη συνεδρίαση επι−
λογής θεμάτων για το μάθημα για το οποίο ορίστηκαν 
εισηγητές ή αν κληθούν ειδικά από τον Πρόεδρο.

6. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή 
σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με 
εξεταζόμενο υποψήφιο. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέ−
χει στην Κεντρική Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός 
σχολικού προγράμματος υποψήφιους για τις πανελλαδι−
κές εξετάσεις ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδι−
ωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται 
υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης 
και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος 
το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα. 

7. Η Κ.Ε έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την γε−
νική εποπτεία των εξετάσεων , την επιλογή και διαμόρ−
φωση των θεμάτων, την αποστολή τους στα Εξεταστικά 
Κέντρα, την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών προς τις 
επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και τα Βαθμολογικά 
Κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών και γενικά 
τη λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου για τη διασφά−
λιση του αδιάβλητου των διαδικασιών και την ομαλή 
διεξαγωγή των εξετάσεων .

8. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει μέχρι 
τριάντα πέντε (35) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλ−
ληλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή 
Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής 
Επιτροπής.

 Άρθρο 7
 Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής

 1. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή Έκδοσης Αποτελε−
σμάτων Επιλογής αποτελούμενη από :

α) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο προϊστάμενο ή υπάλ−
ληλο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α΄ .

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργικής 
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ή της Διεύ−
θυνσης Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλο υπάλληλο των 
διευθύνσεων αυτών με βαθμό Α΄ 

γ) Έναν προϊστάμενο τμήματος της Δ/νσης Οργάνω−
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σης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλο προϊστάμενο ή 
υπάλληλο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βαθμό Α΄.

 Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ένας διοι−
κητικός υπάλληλος του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή 
εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε. Ένα από τα μέλη της 
Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία των προ−
τιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υπο−
ψηφίων η οποία γίνεται με μηχανογραφικές μεθόδους, 
με ειδικά δελτία και παραστατικά με βάση τα οποία 
ενεργείται η επιλογή.

3. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να ορίζει μέ−
χρι ενενήντα (90) εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή υπάλ−
ληλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή 
Ν.Π.Δ.Δ. για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτρο−
πής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής και ιδιαίτερα 
για τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης των προτιμή−
σεων των υποψηφίων στο μηχανογραφικό αρχείο, της 
ορθής καταχώρισης των βαθμών και τον υπολογισμό 
των μορίων επιλογής.

Άρθρο 8

Οι επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων, Βαθμολογικών 
Κέντρων, Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και η Κεντρι−
κή Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι αρμόδιες 
και για τις εξετάσεις καθώς και τη βαθμολόγηση των 
μαθημάτων ειδικότητας κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ 
(ΟΜΑΔΑ Β΄). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΒ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1243 (5)
    Λύση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Ναυπλίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδ/ση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 107/Α/1997).

β) Των άρθρων 277 κ.ε. του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (π.δ. 410/1995).

γ) Του άρθρου 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν.3463/2006).

2. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας», 
(ΦΕΚ 2118/Β/31.10.2007).

3. Την υπ’ αριθμ. 17509/24.4.1989 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, όπως αυτή ισχύει, με την οποία συστά−
θηκε δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ναυπλίου», (ΦΕΚ 353/Β/1989).

4. Την υπ’ αριθμ. 33/2009 πράξη του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ναυπλίου με την οποία αποφασίζεται η λύση 
της προαναφερόμενης Δημοτικής Επιχείρησης.

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου, αποφασίζουμε:

Τη λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυ−
μία «Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ναυπλίου», για 
τους λόγους που διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της υπ’ 
αριθμ. 33/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ναυπλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ναύπλιο, 25 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 10858, 12214/3010 (6)
    Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Πράξη 6143)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992.
β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000 άρθ. 14 παρ. 5α και 

τις λοιπές σχετικές διατάξεις.
γ) Τα υπ’ αριθμ. Φ.121.1/4/17697(1)/Β2/24.12.2008 και 

Φ.121.1/5/17697(1)/Β2/24.12.2008 έγγραφα του Υπουργεί−
ου Παιδείας.

δ) Την από 3.2.2009 απόφαση του Πρυτανικού Συμβου−
λίου περί μεταφοράς θέσεων, αποφασίζουμε: 

Τη μεταφορά εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ, 
από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύ−
ματος μας στα παρακάτω Τμήματα, για την προκήρυξη 
ισάριθμων θέσεων ΔΕΠ,, ως εξής:

− Πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική 
Σχολή

− Μία (1) κενή οργανική θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Οδο−
ντιατρικής και

− Τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα 
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου−
δών

Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως (αρθ. 14 παρ. 5α ν. 2817/2000 και αρθ. 7 παρ. 
2β ν. 3469/2006).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ  
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