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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/4.2.2008
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως αυτή συστάθηκε με την υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β’ 913) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

3

Τροποποίηση της Θεματικής Ενότητας «Ποσοτικές Μέθοδοι» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 128821/Α5
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/
4.2.2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα
εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186),
2. του άρθρου 13 παρ. 19 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α’ 141),
3. του Κεφαλαίου Α του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση Θεμάτων
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17),

Αρ. Φύλλου 4269

4. του άρθρου 213 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70),
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
6. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
8. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
9. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/114/35785/Β1/11-03-2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., διότι με αυτή καθορίζονται ορισμένα επιμέρους θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τα
όργανα εξετάσεων.
Γ. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών των εξετάσεων του ΚΠΓ, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως
ακολούθως:
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1) Στην παρ. 5 του άρθρου 10 στο τέλος προστίθενται
δύο εδάφια ως εξής:
«Στο έργο της διενέργειας επιμορφωτικών σεμιναρίων για την αρχική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση των
αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης γλώσσας ο Υπεύθυνος
Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου κάθε γλώσσας δύναται να επικουρείται από ομάδα επιμορφωτών αξιολογητών προφορικού λόγου, οι οποίοι, ύστερα από εισήγησή του ως
Υπεύθυνου της κάθε γλώσσας, ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού και είναι μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ ή μέλη
ΕΙΔΙΠ από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και
αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή
εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης των
κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Με απόφαση
του Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της ΚΕΕ, ορίζεται
η διενέργεια σεμιναρίων για την αρχική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση των αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης
γλώσσας, οι ημερομηνίες διενέργειας των σεμιναρίων,
ο τόπος διεξαγωγής τους, καθώς και θέματα σχετικά με
την οργάνωση και την διενέργεια των σεμιναρίων.»
2) Στο άρθρο 10 προστίθενται οι παρ. 6 και 7 ως εξής:
«6. Με την ίδια απόφαση που ορίζεται η ΚΕΕ, η Ομάδα
Εισηγητών Θεμάτων και ο Υπεύθυνος Επιμόρφωσης και
Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού
λόγου κάθε γλώσσας, ορίζεται επίσης ένας Γραμματέας
με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του Τμήματος
Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών, διοικητικούς κλάδου ΠΕ που έχουν γνώση μιας ξένης γλώσσας από τις εξεταζόμενες γλώσσες ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς
των κλάδων ΠΕ των Τμημάτων των ξενόγλωσσων Φιλολογιών των εξεταζόμενων γλωσσών. Για την διοικητική
υποστήριξη της ΚΕΕ μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό, μέχρι έξι (6)
άτομα, αποτελούμενο από διοικητικούς υπαλλήλους ή
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Γενικής Διεύθυνσης
Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.
7. Η συμμετοχή κάθε ενός μέλους της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ, κάθε Εισηγητή Θεμάτων, κάθε
Υπεύθυνου Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών
προφορικού και γραπτού λόγου κάθε γλώσσας, του Γραμματέα και του αναπληρωτή του, καθώς και κάθε ενός μέλους του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού διέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 7 («Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων») του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Για την μη ύπαρξη
κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς
την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
3) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Ομάδα υποστήριξης
Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του/της Προέδρου
της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ, σε κάθε
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εξεταστική περίοδο ανά εξεταζόμενη γλώσσα συγκροτείται Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ για την εκπόνηση
έγκυρων και αξιόπιστων διαβαθμισμένων οργάνων
μέτρησης γλωσσομάθειας, δηλαδή, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων/ερωτημάτων που ως εργαλεία μέτρησης
γλωσσομάθειας αντιστοιχούν στις τέσσερις (4) ενότητες του συστήματος αξιολόγησης του ΚΠΓ για κάθε ένα
από τα τρία (3) μακροεπίπεδα γλωσσομάθειας, δηλαδή
Α (Α1+Α2), Β (Β1+Β2), Γ (Γ1+Γ2).
2. Έδρα των Ομάδων αυτών είναι τα Τμήματα του
Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. όπου έχει αναπτυχθεί η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Τα Τμήματα αυτά είναι τα
εξής: Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Α.Π.Θ., Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. Τα
μέλη κάθε Ομάδας είναι εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στην δημιουργία υλικού αξιολόγησης γλωσσομάθειας, οι οποίοι λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες
υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Επιστημονικά
Υπεύθυνου Γλώσσας για την προετοιμασία των θεμάτων,
ο οποίος επικουρείται από τους δύο Εισηγητές Θεμάτων
κάθε γλώσσας και είναι αρμόδιος για τον συντονισμό και
τον τελικό έλεγχο του έργου.
3. Κάθε Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου του
ΚΠΓ αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη ως ακολούθως:
α) τέσσερα (4) μέλη ως συγγραφείς θεμάτων (κειμένωνδοκιμασιών/δραστηριοτήτων- ερωτημάτων), β) τρία (3)
μέλη ως εμπειρογνώμονες-πειραματιστές, γ) τέσσερα (4)
μέλη ως εκφωνητές προφορικών κειμένων, δ) ένα (1) μέλος ως γραφίστας και ε) ένα (1) μέλος ως τεχνικός ήχου.
4. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τα
μέλη της Ομάδας υποστήριξης της ΚΕΕ, καθώς και το
έργο που επιτελούν:
α) Οι συγγραφείς θεμάτων (κειμένων-δοκιμασιών/
δραστηριοτήτων-ερωτημάτων), μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ
ή ΕΙΔΙΠ ή από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία
λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και
αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών,
ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης
των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, κατάλληλα
εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία
στην συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων
και ερωτημάτων, με συνεκτίμηση το να είναι φυσικοί
ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας, εκπονούν ένα ή
περισσότερα όργανα μέτρησης που συνάδουν με τις
προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης του ΚΠΓ και
με τις ειδικές οδηγίες συγγραφής. Ειδικότερα, έργο τους
είναι η συγγραφή ή/και επιλογή κειμένων αυθεντικού λόγου, γραπτών, προφορικών, οπτικών και πολυτροπικών,
ανά μακροεπίπεδο και μικροεπίπεδο γλωσσομάθειας και
ανά ενότητα, στα οποία βασίζονται οι δοκιμασίες των
οργάνων μέτρησης κάθε επιπέδου και κάθε ενότητας και
από τα οποία έλκονται ερωτήματα κατανόησης και παραγωγής λόγου. Έργο των συγγραφέων είναι, επίσης, η
συγγραφή ποικιλίας προδιαγεγραμμένων τύπων δοκιμα-
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σιών κατανόησης και παραγωγής λόγου με ερωτήματα, η
συγγραφή κλείδας απαντήσεων για τα ερωτήματα-items
συγκλίνουσας και αποκλίνουσας παραγωγής λόγου και
δειγμάτων γραπτών, καθώς και των απαιτήσεων παραγωγής τους βάσει των προδιαγεγραμμένων κριτηρίων
αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, έργο τους είναι για τα
4 όργανα μέτρησης γλωσσομάθειας για το επίπεδο Α η
εκπόνηση περίπου 60 δοκιμασιών, η συγγραφή 600 περίπου ερωτημάτων και η κατασκευή απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα συγκλίνουσας παραγωγής λόγου,
για το επίπεδο Β η εκπόνηση περίπου 80 δοκιμασιών, η
συγγραφή 800 περίπου ερωτημάτων και η κατασκευή
απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα συγκλίνουσας παραγωγής λόγου, και για το επίπεδο Γ η εκπόνηση περίπου
100 δοκιμασιών, η συγγραφή 1000 περίπου ερωτημάτων
και η κατασκευή απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα
συγκλίνουσας παραγωγής λόγου. Επιπρόσθετα, έργο
τους είναι η διόρθωση προβλημάτων που προκύπτουν
από τις δοκιμαστικές εφαρμογές και το πιλοτάρισμα των
οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας, η συνεργασία,
όπου είναι δυνατόν, στην επίβλεψη της γραφιστικής επεξεργασίας των οργάνων μέτρησης και των τευχιδίων για
τις εξετάσεις προφορικού λόγου και στην καθοδήγηση
των επαγγελματιών-εκφωνητών προφορικού λόγου
κατά τη διάρκεια ηχογράφησης, και τέλος η συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της εξεταζόμενης
γλώσσας στην αξιολόγηση των συμπερασμάτων της
ανάλυσης των αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου του ΚΠΓ, με σκοπό την ταυτοποίηση
των καλών και προβληματικών χαρακτηριστικών που
θα αποτελέσουν οδηγό για τα ερωτήματα της τρέχουσας
εξεταστικής περιόδου.
β) Οι εμπειρογνώμονες-πειραματιστές, μέλη ΕΕΠ ή
ΕΙΔΙΠ από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και
αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή
εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης
των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, με εμπειρία
στα προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας, έχουν ως έργο τους την πειραματική εφαρμογή των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας
σε συνθήκες παρόμοιες με τις πραγματικές. Σκοπός της
προσομοίωσης των εξετάσεων είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων, όπως ακαταλληλότητα εικόνων ή/και
ερωτημάτων σε σχέση με το περιεχόμενο, γνωσιακές δυσκολίες κάποιων ερωτημάτων, επάρκεια χρόνου, τυχόν
γλωσσικά και τυπογραφικά προβλήματα, κ.λπ. Τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων για τα θέματα αυτά συζητούν
διεξοδικά οι Εισηγητές Θεμάτων ως υπεύθυνοι για την
παραμετροποίηση και επικύρωση των θεμάτων, με την
συνεργασία των συγγραφέων, υπό την επίβλεψη του
Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε εξεταζόμενης γλώσσας.
γ) Οι εκφωνητές προφορικών κειμένων, εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών ή κλάδου ΠΕ91.02
Δραματικής Τέχνης ή απόφοιτοι σχολών θεάτρου, που
έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αγωγής λόγου, ορθοφωνίας και υποκριτικής, και έχουν εμπειρία στην από-
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δοση φωνητικών κειμένων και στην απόδοση διαλόγων,
με πιστοποιημένη την άριστη γνώση της εξεταζόμενης
γλώσσας (επίπεδο Γ2), με συνεκτίμηση το να είναι φυσικοί
ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας, αναλαμβάνουν ανά
επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΕΕ, την εκφώνηση των προφορικών κειμένων
και των οδηγιών εκτέλεσης των δοκιμασιών και παραδειγμάτων της Ενότητας 3, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη
των συγγραφέων, των Εισηγητών Θεμάτων και του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε εξεταζόμενης γλώσσας.
δ) Ο γραφίστας, μέλος ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ ή ΕΤΕΠ από Τμήματα
ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα με αντικείμενο
σχετικό με την γραφιστική τέχνη, ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών ή κλάδου ΤΕ02.05
Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδίκευση στην Γραφιστική
ή στις Γραφικές Τέχνες, ή κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού με αντικείμενο σχετικό με την
γραφιστική τέχνη, με εμπειρία στην γραφιστική και στην
εικονογράφηση υλικού αξιολόγησης της γλωσσομάθειας ή/και μαθησιακού υλικού, αναλαμβάνει ανά επίπεδο
γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της ΚΕΕ, την εικονογράφηση και γραφιστική επεξεργασία των φυλλαδίων των δοκιμασιών των ενοτήτων 1, 2
και 3, και του φυλλαδίου του εξεταστή και του έντυπου
τευχιδίου του εξεταζόμενου για την ενότητα 4, το οποίο
παράγεται και τυπώνεται σε τετραχρωμία, καθώς και τυχόν διορθώσεις μετά από ποιοτικό έλεγχο.
ε) Ο τεχνικός ήχου, μέλος ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ ή ΕΤΕΠ από
Τμήματα ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα με
αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία ήχου με χρήση
νέων τεχνολογιών, ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.02 Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών
Οργάνων, ή κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού με αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία
ήχου με χρήση νέων τεχνολογιών, με αποδεδειγμένη
εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία ηχητικών κειμένων εξέτασης γλωσσομάθειας ή/και μαθησιακού υλικού,
αναλαμβάνει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΕΕ, την παραγωγή των
ηχητικών αρχείων της Ενότητας 3, και ειδικότερα την
ηχογράφηση προφορικών κειμένων, οδηγιών εκτέλεσης
των δοκιμασιών και παραδειγμάτων, την ψηφιακή επεξεργασία κειμένων ήχου, την χρήση ηχητικών εφέ, όπου
είναι αναγκαίο, τη σύνθεση ηχητικών μακέτας και τυχόν διορθώσεις μετά τον ποιοτικό έλεγχο του συνολικού
ηχητικού υλικού, και τελικώς την παραγωγή ηχητικών
μηνυμάτων σε ψηφιακή μορφή.
5. Με την ίδια απόφαση που συγκροτούνται Ομάδες
Υποστήριξης της ΚΕΕ, ύστερα από εισήγηση του/της
Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του
ΚΠΓ, ορίζεται ένας στατιστικολόγος, μέλος ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ
από Τμήματα ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα
σπουδών του γνωστικού πεδίου της Στατιστικής Επιστήμης ή/και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων
αντικειμένων, ή εκπαιδευτικός με πτυχίο ή μεταπτυχιακό
ή διδακτορικό με εξειδίκευση στην Στατιστική, που αναλαμβάνει για όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις με

46850

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας των ερωτημάτωνitems των τεστ και την σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ
των διαφορετικών γλωσσών.
6. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από εισήγηση της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, ορίζεται ένας Γραμματέας ανά εξεταζόμενη
γλώσσα από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων με σκοπό
την γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Ομάδας.
7. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ διέπεται από την υποχρέωση των μελών
για απόλυτη εχεμύθεια. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει
στην Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ όποιος εξετάζεται ο
ίδιος ως υποψήφιος στις εξετάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει
σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος, ή/και προετοιμάζει εκτός
σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις εξετάσεις
του ΚΠΓ, ή/και συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται
υποψήφιοι των εξετάσεων ΚΠΓ. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς
την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΚΠΓ».
4) Στο άρθρο 12 προστίθεται η παρ. 3 ως εξής:
«Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή Οργάνωσης
Εξετάσεων όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος στις εξετάσεις
του ΚΠΓ ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που
συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος. Για την
μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση προς την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΚΠΓ».
5) Στο άρθρο 13 προστίθεται η παρ. 3 ως εξής:
«Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή αποστολής
θεμάτων και Ομάδας Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών
των Εξεταστικών Κέντρων και της ΚΕΕ στο Υ.ΠΑΙ.Θ. όποιος
έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις
εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς
την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΚΠΓ».
6) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ως Συντονιστές διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε
κάθε περιφέρεια οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε
περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους».
7) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση κωλύματος
οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ορίζονται βοηθοί Συντονιστές με απόφαση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
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8) Στο άρθρο 16 προστίθεται η παρ. 3 ως εξής:
«Δεν μπορεί να ορίζεται ως Συντονιστής και ως Βοηθός Συντονιστή όποιος εξετάζεται ο ίδιος ως υποψήφιος
στις εξετάσεις του ΚΠΓ ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως
υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται
σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον Συντονιστή προς την
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
και από τον Βοηθό Συντονιστή προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
9) Στο άρθρο 17 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ως Επόπτες ορίζονται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι
αναπληρωτές τους».
10) Στο άρθρο 17 προστίθενται στο τέλος τρία εδάφια
ως εξής:
«Όσοι ορίζονται Επόπτες έχουν υποχρέωση για απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να ορίζεται ως Επόπτης Εξεταστικού Κέντρου όποιος εξετάζεται ο ίδιος ως υποψήφιος
στις εξετάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως
υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
11) Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 18 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής όποιος εξετάζεται
ο ίδιος ως υποψήφιος στις εξετάσεις του ΚΠΓ στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ
ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, και για την
μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 19 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σημειώνεται πως δεν μπορεί να ορισθεί ως εξεταστής
προφορικής δοκιμασίας ή ως βοηθός εξέτασης των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες
κατά την εξέτασή τους στις Ενότητες 1, 2 και 3 όποιος
συμμετέχει ο ίδιος ως υποψήφιος στο εξεταστικό κέντρο
στο οποίο έχει οριστεί ως εξεταστής, ή/και έχει σύζυγο
ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις
του ΚΠΓ ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, ή/
και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ
που εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, και για την
μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση προς την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
13) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ομάδες παρατηρητών της προφορικής
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εξέτασης κάθε εξεταζόμενης γλώσσας, μέχρι δέκα (10)
άτομα ανά ομάδα, αρμοδιότητα των οποίων είναι η ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο του αξιολογητή και η συνολική εκτίμηση της διαδικασίας εξέτασης. Παρατηρητές
ορίζονται σε Εξεταστικά Κέντρα δειγματοληπτικά κάθε
φορά και τα συμπεράσματα των παρατηρητών αποστέλλονται στην ΚΕΕ. Κατόπιν αυτών, η ΚΕΕ υποβάλλει εισήγηση στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του
Υ.ΠΑΙ.Θ., με σκοπό την από κοινού συνεχή βελτίωση και
την διασφάλιση της ποιότητας των προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ. Οι ομάδες ορίζονται ύστερα από εισήγηση του/της Προέδρου της ΚΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις των Υπευθύνων Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου
κάθε εξεταζόμενης γλώσσας, αφού επιλεγούν από το
Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ, εφόσον ανταποκριθούν
στην ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος της αρμόδιας
Διεύθυνσης. Σημειώνεται πως δεν μπορεί να ορισθεί ως
παρατηρητής όποιος συμμετέχει ο ίδιος ως υποψήφιος
στο εξεταστικό κέντρο στο οποίο έχει οριστεί ως παρατηρητής, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που
συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος στο
ίδιο εξεταστικό κέντρο, ή/και προετοιμάζει υποψηφίους
για τις εξετάσεις του ΚΠΓ που εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, και για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Διεύθυνση
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
14) Μετά το έκτο εδάφιο του άρθρου 22 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Έργο των Βαθμολογητών οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των βαθμολογητών κατά προτεραιότητα με μεγαλύτερη εμπειρία στο σύστημα αξιολόγησης γλωσσομάθειας
είναι και η δειγματική βαθμολόγηση-προβαθμολόγηση
εκατό (100) περίπου γραπτών ανά εξεταζόμενη γλώσσα».
15) Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 22 προστίθεται μετά τη λέξη «Κέντρο» η φράση ως εξής:
«ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του
ΚΠΓ και τα γραπτά τους βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο».
16) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το έργο της προβαθμολόγησης και το έργο των Βαθμολογητών επιβλέπουν και βοηθούν επιλεγμένοι Συντονιστές, η ομάδα των οποίων ορίζεται με απόφαση του
Προέδρου της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου,
ανάλογα με τον αριθμό των εντύπων των δοκιμασιών
και απαντήσεων κάθε γλώσσας, καθώς και με τον αριθμό
των Βαθμολογητών».
17) Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 23 προστίθεται μετά τη λέξη «Κέντρο» η φράση ως εξής:
«ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του
ΚΠΓ και τα γραπτά τους βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο».
18) Στο τέλος του άρθρου 24 προστίθενται δύο εδάφια
ως εξής:
«Σημειώνεται πως δεν μπορεί να συμμετέχει στην Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης
(OMR) όποιος συμμετέχει ο ίδιος ως υποψήφιος στις εξε-
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τάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας,
που εξετάζεται ως υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
19) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην τριμελή Επιτροπή και στο επικουρικό προσωπικό αυτής δε μπορεί να μετέχει όποιος είναι υποψήφιος
στις εξετάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως
υποψήφιος».
20) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 προστίθενται
τρία εδάφια ως εξής:
«Σημειώνεται πως δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ή στη Γραμματεία της όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που
συμμετέχει ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για
την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Αναφορικά με τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου,
η υπεύθυνη δήλωση για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης».
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 119180
(2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως αυτή συστάθηκε με
την υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β’ 913) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
β) Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του
Κυβερνητικού έργου» (Α’ 21).
γ) Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
δ) Τα άρθρα 1,63,37,97,98,103, 214,238,257,266,280
και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”» (Α΄ 87).
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ε) Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄234),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄240).
στ) Τον ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Α΄237).
ζ) Την υπ’ αρ. 13912/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε ο
Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου στη θέση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας.
η) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013
«Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες
διατάξεις”» (Α΄ 98).
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114).
2. Την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτής» (Β΄318), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
από την υπ’ αρ. 63967/13-9-2019 (Β΄3537) απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών.
3. Την υπ’αρ. 87/28-2-2011(Β΄913) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, περί σύστασης του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου».
4. Την υπ’αρ. 73/22-6-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως
αυτή συστάθηκε με την υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β΄ 913)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως
προς το άρθρο 3 της συστατικής πράξης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως αυτό συστάθηκε με την
υπ’αρ. 87/28-2-2011(Β’ 913) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμυνταίου, ως προς το άρθρο 3 της συστατικής πράξης, ως εξής:
Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από Δεκατρία μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου μαζί με
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από:
• Τέσσερα μέλη είναι Δημοτικοί σύμβουλοι,
• Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
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• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της ένωσης γονέων, (στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας)
• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό
σχολικής μονάδας.
• Πέντε μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β΄913)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμυνταίου
έτους 2020 και επόμενων ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 489/3.14.ακ./21-9-2020
(3)
Τροποποίηση της Θεματικής Ενότητας «Ποσοτικές Μέθοδοι» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2,
του ν. 2552/1997 (Α΄ 266).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1/11.8.2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της
υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 637)».
5. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 7/21-07-2020 Συνεδρίασης
της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
6. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 489/21-09-2019 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
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7. Την υπ’ αρ. 492/03.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών του Ε.Α.Π.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της Θεματικής Ενότητας «Ποσοτικές
Μέθοδοι» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που προβλέπεται από την υπό στοιχεία Β1/685/1998 (Β΄ 1101)
υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε μετα-
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γενέστερα με τις όμοιες υπό στοιχεία 42457/B1/2003
(Β΄ 543) και 53519/B1/2003 (Β’ 1031), ως ακολούθως:
«Ποσοτικές Μέθοδοι» με γνωστικά αντικείμενα:
1. Επιχειρησιακά Μαθηματικά
2. Επιχειρησιακή Στατιστική
3. Επιχειρησιακή Έρευνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02042690110200008*

