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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Π1/241 (1)
Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης του Υφυ−

πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα»

1.2. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημο−
σίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ιδίως 
το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του 
Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφί−
μων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και τροποποιήθηκε 
με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν.3065/2002 «Μεταφορά 
αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυ−
βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/251/2002).

1.3. Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου».

1.4. Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών»

1.5. Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύσταση της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και κα−
θορισμός των αρμοδιοτήτων της».

1.6. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποι−
ήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ Α΄85).

1.7. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) Προσαρμογή της Ελλη−
νικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 Ε.Κ 
«Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τρο−
ποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ Ε.Κ της Επιτροπής και 
την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»

1.8. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150) «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64).

1.9. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄213) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και με−
τονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας».

1.10. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των 
Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64) και 50/2010 (ΦΕΚ Α΄89) «Ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.Δ. 189/2009».

1.11. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

1.12. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄143).

1.13. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α΄144) «Διορισμός Υπουργού 
και Υφυπουργών».

1.14. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α/152/2013) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α/141/2012) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως».
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1.15. Του Π.Δ. 119/2003 (ΦΕΚ Α/153/2013) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις/έγγραφα:
2.1 Την με αριθ. Π1/6650/23−11−1999 (ΦΕΚ Β/79/2000) από−

φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προ−
μηθειών» στο Υπουργείο Ανάπτυξης− Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου.

2.2. Την με αριθμ. Π1/428/19.02.2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Συγκρότηση της Επιτροπής Πολι−
τικής και Προγραμματισμού Προμηθειών» στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

2.3 Την με αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.06.2013 (ΦΕΚ Β/1653/ 
04.07.2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας Αθανάσιο Σκορδά».

2.4. Τις υπ’ αριθμ. Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ Β/92/ 10.02.1999), 
Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ Β/1789/12.11.2010) και Π1/3306/03.1.2010 
(ΦΕΚ Β/1789/12.11.2010) αποφάσεις.

2.5. Την υπ’ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β/1869/ 
31.07.2013) απόφαση και τις επ’ αυτής Π 1/2097/20.09.2013 
(ΦΕΚ Β/2441/30.09.2013) και Π1/2166/07.11.2013 (ΦΕΚ 
Β/2939/20.11.2013) όμοιες τροποποιητικές.

3. Το γεγονός ότι υπάρχει εξαιρετικά επιτακτική ανάγκη 
και λόγοι δημόσιου συμφέροντος για τον άμεσο προγραμ−
ματισμό και την άμεση κάλυψη αναγκών σε καύσιμα, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην Π1/1732/23.07.2013 απόφαση, 
όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι, παρά τις ενέργειες της Υπηρεσίας δεν 
έχει καταστεί δυνατή η συγκρότηση και λειτουργία της 
Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών 
(Ε.Π.Π.Π.) για το 2014 και οι φορείς δεν έχουν εγκαίρως 
αποστείλει τα αιτήματά τους για ένταξη στο ΕΠΠΠ 2014.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, τροποποιούμε:

Την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ 
Β/1869/31.07.2013) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. Π 1/2097/20.09.2013 (ΦΕΚ Β/2441/30.09.2013) και 
Π1/2166/07.11.2013 (ΦΕΚ Β/2939/20.11.2013) όμοιες όσον αφορά 
στα είδη, κατά κωδικό cpv 2008:

Α/Α cpv 2008 ονομασία κατά cpv 2008

1 09132100−4 Αμόλυβδη βενζίνη

2 09132200−5 Μολυβδούχος βενζίνη (αφορά βενζίνη 
super)

3 09134100−8 Πετρέλαιο ντίζελ (αφορά πετρέλαιο 
κίνησης)

4 09211000−1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 
(αφορά έλαια  λίπανσης για οχήματα)

ορίζεται η 01.01.2015.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Π1/1732/23.07.2013 απόφαση, όπως 

τροποποιήθηκε με τις Π1/2097/20.09.2013 (ΦΕΚ Β/2441/ 
30.09.2013) και Π1/2166/07.11.2013 (ΦΕΚ Β/2939/20.11.2013) 
όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

    Αριθμ. 1293 (2)
Τροποποίηση της με αριθ. 10587/03−12−2012 απόφασης του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμι−
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 
2012−2013 και 2013−2014 στο πλαίσιο των πράξεων «Πρό−
γραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευ−
τικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» (ΦΕΚ 3347/Β).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1.  Του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α) «Ειδική Αγωγή και Εκ−

παίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες», και ιδίως του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθ. 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α/2010) και το άρθρο 
56 παρ.2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/2011).

1.2. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251Α). 
«Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».

1.3. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α) 
«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141Α).

1.4. Τoυ άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυβερνητικά 
όργανα».

1.5. Του άρθρου 29 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296Α) 
και το άρθρο 17 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α) «Εθνικό σύ−
στημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
άλλες διατάξεις».

1.6. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138Α) όπως 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 101/1994 (ΦΕΚ 78Α), 145/1997 (ΦΕΚ 
127 Α) και 45/1999 (ΦΕΚ 46 Α). 

1.7. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α) «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης».

1.8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

2. Την με αριθ. 20087/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2665Β) «Οργάνωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του 
ΥΠΕΠΘ» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 11726/2010 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2126 Β).

3. Τις υπ’ αριθ. ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜΘ 19833/27−09−2013, 19834/
27−09−2013 και 19835/27−09−2013 αποφάσεις του Ειδικού 
Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων «4η Τροποποίηση της 
Πράξης Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υπο−
στήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες−ΑΠ1», «4η Τροποποίηση της Πράξης 
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες−ΑΠ2» και «4η Τροποποίηση της Πράξης Πρόγραμ−
μα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες−
ΑΠ3» αντίστοιχα. 

4. Τα Τεχνικά Δελτία Έργου των Πράξεων «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μα−
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θητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 
στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση».

5. Το υπ’ αριθ. 14147/11−12−2013 έγγραφο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων «Ειδικό επι−
μορφωτικό πρόγραμμα για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική 
υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω των ΠΕΚ» προς το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

6. Την υπ’ αριθ. 47/23−12−2013 πράξη του ΔΣ του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναφορικά με το 
ως άνω έγγραφο.

7. Τη με αριθμ. 10587/03−12−2012 υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΦΕΚ 3347 Β) «Επιμόρφωση Α΄ και Β΄ φάσης των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης σχολικών ετών 2012−2013 και 2013−2014 στο πλαίσιο 

των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 
και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση»

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη. Τυχόν δαπάνη λόγω μετακινήσεων εκτός έδρας 
επιμορφούμενων και επιμορφωτών καθορίζεται ή θα καθο−
ρισθεί με νεότερες αποφάσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση των άρθρων 2, 3 ,4 και 7 της υπ’  αριθ. 
10587/03−12−2012 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3347 Β), 
ως ακολούθως:

α) Το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 10587/03−12−2012 υπουργική 
απόφαση, τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 2
Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και της δεύτερης (Β) φάσης είναι οι ακόλουθες:

Θεματικές Ενότητες Διδακτικές ώρες Φάση
Α

Φάση
Β

ΘΕ 1 1. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση
2. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα Ένταξης 

1 ώρα
1 ώρα 2

ΘΕ 2

1. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Ιδιαι−
τερότητες, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελική) υπο−
στηρικτικές παρεμβάσεις
2. Νοητική Αναπηρία. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμε−
τώπιση

5 ώρες 5

ΘΕ 3 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παιδα−
γωγική  αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 11 ώρες 11

ΘΕ 4 Προβλήματα Συμπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη 
περίπτωσης 4 ώρες 4

ΘΕ 5 Προβλήματα ακοής –Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι−
κή) και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 3 ώρες 3

ΘΕ 6 Προβλήματα όρασης−Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, 
τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 3 ώρες 3

ΘΕ 7
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με υπερκινητικότητα. 
Αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Μελέτη περί−
πτωσης

7 ώρες 7 

Γενικό Σύνολο 35 ώρες 17 18

   ».
β) Το άρθρο 3 της ως άνω υπ’αριθ. 10587/03−12−2012 

υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 3
Διάρκεια− Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτε−
ρης (Β) φάσης θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 
2012−2013 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμή−
ματα των Π.Ε.Κ. και θα είναι διάρκειας δύο (2) εβδομάδων 
και εβδομήντα (70) διδακτικών ωρών. Το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα 
πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2013−2014 στις 
έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. 
και θα είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και τριάντα πέντε 

(35) διδακτικών ωρών. Επίσης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα 
της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα πραγματο−
ποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014−2015 στις έδρες των 
Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. και θα 
είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και τριάντα πέντε (35) 
διδακτικών ωρών, με την προϋπόθεση χρονικής παράτασης 
των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδι−
κές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 
1, 2 και 3.

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων θα ορισθούν από τα κατά τόπους ΠΕΚ.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα Π.Ε.Κ. 
και στα εξακτινωμένα τμήματα αυτών:



1900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Π.Ε.Κ.

1ο Αθήνας

2ο Αθήνας

3ο Αθήνας

Πειραιά

1ο Θεσσαλονίκης

2ο Θεσσαλονίκης

Αλεξανδρούπολης

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Κοζάνης

Λαμίας

Λάρισας

Μυτιλήνης

Πάτρας

Τρίπολης
       ».

γ) Το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 10587/03−12−2012 υπουρ−
γικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συμμετοχής επιμορφούμενων

1. Υποχρέωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
έχουν οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται το πλαίσιο 
των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαί−
δευση και Διά Βίου Μάθηση» με την ακόλουθη επιφύλαξη: 
η συμμετοχή και παρακολούθηση του επιμορφωτικού προ−
γράμματος της Α΄ και Β΄ φάσης επιμόρφωσης είναι υποχρε−
ωτική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται 
από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική 
για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους 
πίνακες Ειδικής Αγωγής.

2. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συμ−
μετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ανέρχεται ενδει−
κτικά σε 1.455 εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2012−2013 
και σε 2.000 εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2013−2014. 

Ο ανωτέρω αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών μπο−
ρεί να αυξομειώνεται σύμφωνα με τις προσλήψεις που θα 
πραγματοποιηθούν.

3. Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επιμορφω−
τικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

4 Ο αριθμός των τμημάτων θα καθοριστεί από τα κατά 
τόπους Π.Ε.Κ. ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών 
και τις έδρες τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση των με−
τακινήσεων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκ−
παιδευτικών στην επιμόρφωση. 

5.  Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ 
Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2012−2013 δεν 
θα παρακολουθήσουν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης 
κατά το σχολικό έτος 2013−2014, με την επιφύλαξη του 
ακόλουθου εδαφίου.

6. Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ φάση 
επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2012−2013 και δεν έλαβαν 
βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, δύνανται να 
παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2013−2014 τις ώρες 
που υπολείπονται από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, 
όπως είχε προσδιοριστεί για το σχολικό έτος 2012−2013, 
προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης, 
με την προϋπόθεση ότι στο τροποποιημένο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα του σχολικού έτους 2013−2014 εμπεριέχεται η 
θεματική ενότητα ή οι θεματικές ενότητες που υπολείπεται 
ή που υπολείπονται. 

δ) Το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 10587/03−12−2012 υπουργικής 
απόφασης, τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 7
Ολοκλήρωση επιμορφωτικού προγράμματος

1. Η παρακολούθηση των επιμορφούμενων της πρώτης 
(Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε 
εάν δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες απουσίες ενώ οι δικαι−
ολογημένες δεν θα δύναται να υπερβαίνουν τις επτά (7) 
διδακτικές ώρες για το σχολικό έτος 2012−2013 και τέσσερις 
(4) διδακτικές ώρες για το σχολικό έτος 2013−2014. 

2. Οι επιμορφούμενοι που θα ολοκληρώσουν το επιμορ−
φωτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανω−
τέρω παρ. 1, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί για το χρονικό διάστημα που επι−
μορφώνονται απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους κα−
θήκοντα στις σχολικές τους μονάδες ενώ καταβάλλονται 
κανονικά οι αποδοχές τους.

4. Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ 
Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2012−2013 δεν θα 
παρακολουθήσουν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά 
το σχολικό έτος 2013−2014 παρά μόνο αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του εδαφίου 6 του Άρθρου 4.

5. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός απουσιάσει από το 
σεμινάριο επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ Φάσης αδικαιολόγητα για 
ημέρες ή και ορισμένες ώρες, εργάσιμης ημέρας, εφαρμό−
ζεται η σχετική νομοθεσία για αδικαιολόγητη απουσία από 
την υπηρεσία, ενώ πραγματοποιείται ανάλογη περικοπή 
του μισθού του. Οι άδειες για απουσίες εκπαιδευτικού κατά 
την παρακολούθηση της Α΄ και Β΄ φάσης επιμόρφωσης, 
χορηγούνται με αποφάσεις των Διευθυντών των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία.»

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 10587/03−12−2012 απόφα−
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3347/Β).

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση και η υπ’ αριθ. 10587/3−12−2012 από−
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιείται με την παρούσα, 
ισχύει και για το σχολικό έτος 2014−2015, με την προϋ−
πόθεση χρονικής παράτασης των πράξεων «Πρόγραμμα 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μα−
θητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 
των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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