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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59618/Γ2 (1)

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιή−

θηκε και ισχύει με τις διατάξεις 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄188) “Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

4. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την αριθμ. 9/2011 πράξη του Τμή−
ματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

5. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:
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Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ Γενικού Λυκείου

Στόχοι Θεματικές Ενότητες
(Διατιθέμενος χρόνος)

Εργαστηριακές ασκή−
σεις − Ενδεικτικές δρα−
στηριότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:
• Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του Διεθνούς Συστή−
ματος Μονάδων και τα θεμελιώδη μεγέθη του
• Να μετρούν μήκη, μάζες και χρονικά διαστήματα

• Διεθνές σύστημα μο−
νάδων
• Μήκος, μάζα, χρόνος
(4 ώρες)

• Δραστηριότητες μέ−
τρησης μήκους, χρό−
νου και μάζας στο ερ−
γαστήριο

MHXANIKH

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:
• να ορίζουν την ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 
και να την υπολογίζουν σε απλές εφαρμογές
• να μετασχηματίζουν αριθμητικά πειραματικά δεδομένα 
σχετικά με ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις σε γραφικές πα−
ραστάσεις και αντίστροφα
• να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις που αφορούν ευ−
θύγραμμες ομαλές κινήσεις
• να ορίζουν την επιτάχυνση στην ευθύγραμμη ομαλά με−
ταβαλλόμενη κίνηση και να την υπολογίζουν σε απλές 
εφαρμογές
• να χρησιμοποιούν τις εξισώσεις της ευθύγραμμης ομαλά 
μεταβαλλόμενης κίνησης για να υπολογίζουν τη στιγμιαία 
ταχύτητα και τη μετατόπιση
• να εφαρμόζουν τις γνώσεις τις σχετικές με την ευθύ−
γραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση σε φαινόμενα της 
καθημερινής ζωής (π.χ. οδική κυκλοφορία)
• να μετασχηματίζουν αριθμητικά πειραματικά δεδομένα 
σχετικά με ευθύγραμμες ομαλά μεταβαλλόμενες κινήσεις 
σε γραφικές παραστάσεις και αντίστροφα
• να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις που αφορούν ευ−
θύγραμμες ομαλά μεταβαλλόμενες κινήσεις στην καθημε−
ρινή ζωή
• να εφαρμόζουν τις γνώσεις τις σχετικές με την ευθύ−
γραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση στην ελεύθερη πτώ−
ση

• Ταχύτητα στην ευθύ−
γραμμη ομαλή κίνηση
• Επιτάχυνση στην ευθύ−
γραμμη ομαλά μεταβαλ−
λόμενη κίνηση
• Οι εξισώσεις της ευ−
θύγραμμης ομαλά μετα−
βαλλόμενης κίνησης
(10 ώρες)

• Πειραματική μελέτη 
της ευθύγραμμης ομαλά 
μεταβαλλόμενης κίνη−
σης στο εργαστήριο ή/
και στον Η/Υ
• Μελέτη καταστάσεων 
σχετικών με την ασφα−
λή κυκλοφορία των αυ−
τοκινήτων (συνθετική 
εργασία).

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:
• να περιγράφουν τα αποτελέσματα των δυνάμεων σε διά−
φορες καταστάσεις
• να μετρούν δυνάμεις
• να αναγνωρίζουν ότι η δύναμη είναι διανυσματικό μέγε−
θος
• να συνθέτουν συγγραμμικές δυνάμεις
• να περιγράφουν τον 1ο νόμο του Νεύτωνα και να τον 
εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις
• να διατυπώνουν τον 2ο νόμο του Νεύτωνα λεκτικά και με 
μαθηματικό συμβολισμό
• να εφαρμόζουν το 2ο νόμο του Νεύτωνα σε περιπτώσεις 
σταθερής συνισταμένης δύναμης
• να διακρίνουν το βάρος από τη μάζα
• να εφαρμόζουν το 2ο νόμο του Νεύτωνα στην ελεύθερη 
πτώση

• Δύναμη, σύνθεση συγ−
γραμμικών δυνάμεων
• 1ος νόμος του Νεύτωνα
• 2ος νόμος του Νεύτωνα
• Βάρος/Μάζα
• Ελεύθερη πτώση
(12 ώρες)

• Ποιοτική και ποσοτι−
κή μελέτη της σύνθεσης 
δυνάμεων στο εργαστή−
ριο ή/και στον Η/Υ
• Μελέτη της ελεύθερης 
πτώσης ενός σώματος 
στο εργαστήριο ή/και 
στον Η/Υ
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:
• να περιγράφουν τον 3ο νόμο του Νεύτωνα και να τον 
εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις ισορροπίας και κί−
νησης
• να σχεδιάζουν τη δράση και την αντίδραση σε σύστημα 
δύο αλληλεπιδρώντων σωμάτων
• να αναγνωρίζουν τις δυνάμεις από επαφή και τις δυνά−
μεις από απόσταση που ασκούνται σε ένα σώμα και να 
εντοπίζουν τα σώματα που τις ασκούν
• να συνθέτουν δύο δυνάμεις που ασκούνται στο ίδιο ση−
μείο σώματος και σχηματίζουν γωνία
• να αναλύουν μια δύναμη σε δύο κάθετες μεταξύ τους συ−
νιστώσες
• να αναφέρουν φαινόμενα καθημερινής ζωής στα οποία η 
τριβή παίζει καθοριστικό ρόλο
• να υπολογίζουν την τριβή

• 3ος νόμος του Νεύτωνα
• Δυνάμεις από επαφή 
και από απόσταση
• Σύνθεση δυνάμεων 
στο επίπεδο
• Ανάλυση δύναμης
• Τριβή
(10 ώρες)

• Μελέτη της κίνησης 
σώματος σε κεκλιμένο 
επίπεδο το οποίο υπό−
κειται σε τριβή ολίσθη−
σης, στο εργαστήριο ή/
και στον Η/Υ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:
• να αναγνωρίζουν το έργο ως μέτρο της εργασίας και να 
το υπολογίζουν σε απλές εφαρμογές
• να αναγνωρίζουν ότι τα κινούμενα σώματα έχουν κινητι−
κή ενέργεια και να μπορούν να την υπολογίζουν
• να συνδέουν το έργο με τη μεταβολή της κινητικής ενέρ−
γειας
• να αναγνωρίζουν ότι το σύστημα σώμα − Γη έχει δυναμι−
κή ενέργεια και να μπορούν να την υπολογίζουν όταν το 
σώμα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της Γης
• να αναγνωρίζουν σε ορισμένες μεταβολές ότι η κινητική 
ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική και αντίστροφα
• να υπολογίζουν τη μηχανική ενέργεια σε απλές περιπτώ−
σεις
• να αναγνωρίζουν ότι, υπό προϋποθέσεις, η μηχανική 
ενέργεια διατηρείται σταθερή

• Έργο
• Κινητική Ενέργεια
• Έργο βάρους και με−
ταβολή της κινητικής 
ενέργειας
• Δυναμική ενέργεια
• Μηχανική ενέργεια
• Διατήρηση της μηχανι−
κής ενέργειας
(10 ώρες)

• Μελέτη και έλεγχος 
της διατήρησης της μη−
χανικής ενεργείας σε 
διάφορες φυσικές κατα−
στάσεις στο εργαστή−
ριο ή/και στον Η/Υ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές:
• να αναγνωρίζουν τη θερμοκρασία ως το φυσικό μέγεθος 
που μετριέται με το θερμόμετρο
• να αναγνωρίζουν τη θερμότητα ως τη μορφή ενέργειας 
που μεταφέρεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας
• να διακρίνουν τη θερμότητα από τη θερμοκρασία
• να διατυπώνουν το νόμο της θερμιδομετρίας και να τον 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό της θερμότητας
• να συνδέουν τη θερμοκρασία με τη μοριακή κίνηση και 
να περιγράφουν τη μεταφορά θερμότητας με τη γλώσσα 
της κινητικής θεωρίας
• να διακρίνουν την εσωτερική ενέργεια από τη θερμότητα
• να διακρίνουν ότι, στις ενεργειακές μετατροπές, ένα μέ−
ρος της ενέργειας αποβάλλεται στο περιβάλλον ως θερ−
μότητα
• να διατυπώνουν το νόμο της διατήρησης της ενέργειας 
και να τον χρησιμοποιούν στην ερμηνεία φυσικών φαινο−
μένων
• να αναγνωρίζουν τις μετατροπές και τη διατήρηση της 
ενέργειας σε διάφορες μηχανές να υπολογίζουν την ισχύ 
μιας μηχανής

• Θερμοκρασία και θερ−
μόμετρο
• Θερμότητα και θερμι−
δομετρία
• Κινητική θεωρία και 
θερμότητα
• Εσωτερική ενέργεια
• Μετατροπές ενέργειας
• Διατήρηση της ενέρ−
γειας
• Μηχανές και ενέργεια
• Ισχύς
(12 ώρες)

• Μελέτη της μετατρο−
πής μηχανικού έργου σε 
θερμότητα στο εργα−
στήριο ή/και στον Η/Υ
• Μελέτη θερμικών κα−
ταστάσεων με τη βοή−
θεια μικροσκοπικών μο−
ντέλων στον Η/Υ
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Να είναι σε θέση οι μαθητές:
• Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία ενός ηλεκτρικού κυκλώμα−
τος καθώς και τα αναγραφόμενα σε αυτά φυσικά μεγέθη 
που τα χαρακτηρίζουν
• Να σχεδιάζουν, συνθέτουν και θέτουν σε λειτουργία 
απλά ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία εμπεριέχουν και όρ−
γανα μέτρησης(βολτόμετρο/αμπερόμετρο)
• Να διατυπώνουν και να χρησιμοποιούν τον 1ο και τον 
2ο κανόνες του Kirchhoff στην εκτέλεση εργαστηριακών 
ασκήσεων και την επίλυση ποσοτικών προβλημάτων
• Να διατυπώνουν και να χρησιμοποιούν τον νόμο του Ohm 
στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και την επίλυση 
ποσοτικών προβλημάτων
• Να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδο−
μένα από τη λειτουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων
• Να γνωρίζουν ότι οι ηλεκτρικές πηγές προσφέρουν ενέρ−
γεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα η οποία μετατρέπεται σε 
διάφορες μορφές στις άλλες συσκευές που συναποτελούν 
το ηλεκτρικό κύκλωμα
• Να διατυπώνουν και να χρησιμοποιούν τον νόμο του 
Joule στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και την 
επίλυση ποσοτικών προβλημάτων
• Να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του οικιακού ηλεκτρι−
κού κυκλώματος (συσκευές, συνδέσεις, ενεργειακή συμπε−
ριφορά)

• Ηλεκτρικές πηγές − 
τάση
• Ηλεκτρικό ρεύμα – 
ένταση ηλεκτρικού ρεύ−
ματος
• Κανόνες του Kirchhoff
• Αντίσταση – αντιστά−
της
• Συνδεσμολογία αντι−
στατών
• Ενέργεια και ισχύς του 
ηλεκτρικού ρεύματος
(12 ώρες)

• Σχεδιασμός, κατα−
σκευή και λειτουργία 
απλών ηλεκτρικών κυ−
κλωμάτων στο εργα−
στήριο ή/και στον Η/Υ
• Ηλεκτροδυναμική με−
λέτη ηλεκτρικών κυκλω−
μάτων στο εργαστήριο 
ή/και στον Η/Υ (παρατή−
ρηση και ορθές συνδέ−
σεις συσκευών, λήψη και 
επεξεργασία πειραματι−
κών δεδομένων)
• Ενεργειακή μελέτη 
ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
στο εργαστήριο ή/και 
στον Η/Υ (παρατήρηση 
και ορθές συνδέσεις συ−
σκευών, λήψη και επε−
ξεργασία πειραματικών 
δεδομένων)
• Ενεργειακή μελέτη οι−
κιακού ηλεκτρικού κυ−
κλώματος στον Η/Υ 
(συνθετική εργασία)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος 2011−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F

   Aριθμ. 59609/Γ2 (2)
Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης

Γενικού Λυκείου.

  H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 

και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 188).

β) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του 
άρθρου 8 και την παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρ−
θρου 24 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).

γ) 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 Α΄ 98).

δ) Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

ε) Τη με αριθμ. 8/2011 πράξη του Τμήματος Δ/θμιας 
Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων 
της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Η Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσα−
νατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνο−
λικής διάρκειας είκοσι εννέα (29) ωρών εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας 
τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι 
μαθητές της Α΄ Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υπο−
χρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα δύο 
(32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα Ώρες

Υποχρεωτικά

Ελληνική Γλώσ−
σα1 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία 5

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2

Μαθηματικά2
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 3
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Ξένη Γλώσσα 3

Φυσικές Επιστή−
μες3

Φυσική 3
Χημεία 2
Βιολογία 1

Φυσική Αγωγή 2
Ερευνητική εργασία (Project) 3
Σύνολο 32
1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και 
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) 
Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χη−
μεία και γ) Βιολογία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2011−2012.

Για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ του Γενικού Λυκείου ισχύει η 
με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27−06−2005 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β΄ 921).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 25 Μαΐου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. οικ. 722 (3)
Ορισμός ελεγκτού γιατρού για τον έλεγχο των κατ’

οίκον ασθενούντων υπαλλήλων.

  Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιώς τα άρθρα 159 
και 186.

2. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α) Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Κρήτης

3. Την με αρ. πρωτ. 2704/02/02−2011 (ΦΕΚ 135/Β) απόφα−
ση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά την μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

4. Το Ν.1943/91 άρθρο 60 «Εκσυγχρονισμός της Ορ−
γάνωσης και λειτουργίας της Δ.Δ. αναβάθμισης του 
προσωπικού και άλλες συναφείς διατάξεις.»

5. Την με αρ 264/2006, γνωμοδότηση του Β τμήματος 
του ΝΣΚ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ελεγκτή γιατρό, από την 1η Φεβρουαρίου 
2011, για τους ασθενούντας κατ’ οίκον υπάλληλους 
των Δημοσίων Υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενό−
τητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης και των 
ΝΠΔΔ του Νομού Ρεθύμνης, τον Παπαδάκη Νικόλαο 
του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ 97112) ιατρό Παθολόγο Δ/ντή 
Κέντρου Υγείας Περάματος, ο οποίος θα ασκεί κα−
θήκοντα ελεγκτού Ιατρού παράλληλα με τα κύρια 
καθήκοντά του στο Κέντρο Υγείας Περάματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 15 Φεβρουαρίου 2011
Η Αντιπεριφερειάρχης

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
F

    Αριθμ. 244 (4)
Κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδι−
κότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών σχολικών μονά−
δων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙ−
ΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, με σύσταση 
προσωποπαγών θέσεων.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ−ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/2010 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 

138/2010 τ. Α΄).
3. Την αριθμ. πρωτ. 48426/26376/22−12−2010 απόφα−

ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, για 
την αυτοδίκαιη μεταφορά των υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικό−
τητας ΥΕ καθαριστών/−στριών σχολικών μονάδων των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. στο 
Δήμο Αγίας Βαρβάρας, με σύσταση προσωποπαγών 
θέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2110/31−12−2010 
τ. Β΄, αποφασίζουμε:

Κατατάσσουμε από 01/01/2011 το ανωτέρω μεταφε−
ρόμενο προσωπικό στις συσταθείσες προσωποπαγείς 
θέσεις ως ακολούθως:

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΩΡΕΣ
ΑΓΙΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ−ΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 4° ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2. ΕΡΗΝΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 5 ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 7° ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

4. ΣΔΟΥΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΛΗΡΕΣ 1ο ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

5. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΗΡΕΣ 8ο ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
6. ΚΟΥΣΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1,5 ΩΡΕΣ 5ο ΝΓ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
7. ΜΑΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,5 ΩΡΕΣ 12ο ΝΓ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

8. ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΝΤΩΝ−ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΩΡΕΣ 1ο ΝΓ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

9. TAN Ν Η ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 2,5 ΩΡΕΣ 6ο ΝΓ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
10. BETTA ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 1ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

11. ΔΡΟΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡ−
ΒΑΡΑΣ
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12. ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΗΡΗΣ 2ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

13. ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡ−
ΒΑΡΑΣ

14. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡ−
ΒΑΡΑΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του Δήμου οικον. έτους 
2011 ύψους 312.000,00 € περίπου και για καθένα από τα επόμενα οικον. έτη ύψους 320.000,00 € περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αγία Βαρβάρα, 13 Ιανουαρίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

  Στην με αριθμ. Πρωτ. 3864/ΔΒΕ 588/08−4−11 περίληψη 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 802/ Β /10−05−2011 με θέμα «Υπαγωγή 
επένδυσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΟΕ με έδρα 
1 χλμ. Αγγελοχωρίου −Ζερβοχωρίου, Δήμος Ειρηνούπο−
λης, Νομός Ημαθίας, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 
261/Α/23−12−2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση 
ε, υποπερίπτωση xi.» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 3864/ΔΒΕ 588/08−04−2011 απόφαση, επιφέρονται 
οι παρακάτω διορθώσεις ως προς την επωνυμία της 
εταιρείας και στην πρώτη παράγραφο:

Αντί του εσφαλμένου:
1. Με την 3864/ΔΒΕ588/8/4/2011 απόφαση του Υπουρ−

γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ261/Α/04), 
άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση 
xi, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία:

2. ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΟΕ
Αναγράφεται το ορθό:
1. Με την 3864/ΔΒΕ588/8/4/2011 απόφαση του Αναπλη−

ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 
(ΦΕΚ261/Α/04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, 
υποπερίπτωση xi, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία:

2. ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΟΕ

  (Από το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012131406110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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