
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταφορά προσωπικού αστικής εταιρείας μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου Λασι-
θίου, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και δ.τ. «ΕΤ.Α.Π. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 
στο Επιμελητήριο Λασιθίου, σε εφαρμογή του άρ-
θρου 238 του ν. 4610/2019.

2 Μεταφορά προσωπικού αστικής εταιρείας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου 
Καβάλας, με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εται-
ρεία Επιμελητηρίου Καβάλας» και δ.τ. «Αναπτυ-
ξιακή Επιμελητηρίου Καβάλας» στο Επιμελητή-
ριο Καβάλας, σε εφαρμογή του άρθρου 238 του 
ν. 4610/2019».

3 Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθ-
μού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με 
μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητι-
κού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή 
και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 128505 (1)
Μεταφορά προσωπικού αστικής εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου 

Λασιθίου, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και δ.τ. «ΕΤ.Α.Π. 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ» στο Επιμελητήριο Λασιθίου, σε εφαρ-

μογή του άρθρου 238 του ν. 4610/2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 238 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Συ-

νέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Tριτο-
βάθμια Eκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

β. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμε-
λητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ. του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Ρύθμιση του θεσμού 
των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του 
ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματι-
κών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών 
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

δ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης»,

ε. του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Βελτίωση επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - 
Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

στ. του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει,

ζ. του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

η. του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισμός των προ-
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου το-
μέα», όπως ισχύει,

θ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

ι. του π.δ.  83/2019 (ΦΕΚ  121  Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ια. του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει,

ιβ. του από 28-11-1947 β.δ. (ΦΕΚ 269 Α΄) «Περί ιδρύ-
σεως Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου εν Αγίω Νικολάω».

2. Το αριθμ. 2553/22-11-2019 (ορθή επανάληψη) 
έγγραφο του Επιμελητηρίου Λασιθίου, σχετικά με την 
υποβολή πρότασης και αιτήματος για λήψη απόφασης 
απορρόφησης των υπαλλήλων που απασχολούνται 
στην ΕΤ.Α.Π. Λασιθίου, σύμφωνα με το άρθρο 238 του 
ν. 4610/2019.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το από 30-4-2018 τροποποιημένο καταστατικό της 
αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΣΙ-
ΘΙΟΥ» και τον δ.τ. «ΕΤ.Α.Π. Λασιθίου».

4. Το με αριθμ. 5/4-9-2019 απόσπασμα πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της από 4-9-2019 συνε-
δρίασης της Γενικής Συνέλευσης της ET.Α.Π. Λασιθίου.

6. Τις ατομικές συμβάσεις εργασίας των ΔΑΓΑΛΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ και ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ-
ΔΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

7. Την με αριθμ. 2553/22-11-2019 βεβαίωση δέσμευ-
σης πιστώσεων και εγγραφής θέσεων του Επιμελητηρίου 
Λασιθίου.

8. Την με αριθμ. 113585/6-11-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΡΙΔ465ΧΙ8-
ΑΨ4) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, με θέμα: «Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2019 του Επιμελητηρίου 
Λασιθίου».

9. Την με αριθμ. 981/ΓΔΟΥ 4-12-2019 ειδική έκθεση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 24 παρ. 5.ε του 
ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφω-
να με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2019 του Επιμελητηρίου 
Λασιθίου και δεν επιφέρει επιβάρυνση στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Το κάτωθι πάσης φύσεως προσωπικό της αστικής 
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμε-
λητηρίου Λασιθίου, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» και τον δ.τ. «ΕΤ.Α.Π. 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ», μεταφέρεται στο Επιμελητήριο Λασιθίου, 
με την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε προ-
σωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου (Ι.Δ.Α.Χ.), που συστήθηκαν με την παρ. 2 του άρ-
θρου 238 του ν. 4610/2019, ανά κατηγορία και κλάδο, 
ως εξής:

- Κατηγορία ΔΕ, Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις (5)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

1. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2. ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3. ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4. ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

5. ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2. Ως προς τον εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης των ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ και ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ στο Επιμελητήριο Λασιθίου, ισχύουν τα αναφερόμενα στις υπό στοιχείο 6 της παρούσας ατομικές 
συμβάσεις εργασίας τους και έχει, ως εξής:

α/α Επώνυμο/Όνομα/Πατρώνυμο Ημέρες εβδομαδιαίως Ώρες 
εβδομαδιαίως

1. ΔΑΓΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 5 30.00

2. ΤΣΙΜΙΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 5 15.00

3. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που προκαλείται από την παρούσα απόφαση, βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  
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     Αριθμ. 128499 (2)
Μεταφορά προσωπικού αστικής εταιρείας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητηρίου 

Καβάλας, με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εται-

ρεία Επιμελητηρίου Καβάλας» και δ.τ. «Αναπτυ-

ξιακή Επιμελητηρίου Καβάλας» στο Επιμελητή-

ριο Καβάλας, σε εφαρμογή του άρθρου 238 του 

ν. 4610/2019». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 238 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Συ-

νέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

β. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμε-
λητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

γ. του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Ρύθμιση του θεσμού 
των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του 
ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματι-
κών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών 
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει,

δ. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης»,

ε. του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Βελτίωση επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - 
Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

στ. του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει,

ζ. του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,

η. του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισμός των προ-
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου το-
μέα», όπως ισχύει,

θ. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

ι. του π.δ.  83/2019 (ΦΕΚ  121  Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

ια. του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει,

ιβ. του π.δ. 153/1988 (ΦΕΚ 67 Α΄) «Συγχώνευση των 
Ε.Β.Ε. Αγρινίου, Βόλου, Δράμας, Ηπείρου, Ηρακλείου, 
Καβάλας, … και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα 
συγχωνευόμενα Επιμελητήρια».

2. Το 3457/17-10-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγρα-
φο του Επιμελητηρίου Καβάλας, με θέμα το αίτημα 
του Επιμελητηρίου, σε εφαρμογή του άρθρου 238 του 
ν. 4610/2019, για μεταφορά προσωπικού μετά από σχε-
τική γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελη-
τηρίου.

3. Την 3461/17-10-2019 γνωμοδότηση - πρόταση του 
Επιμελητηρίου Καβάλας.

4. Το με την από 28-6-2018 απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης Κωδικοποιημένο Καταστατικό της αστικής εται-
ρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Καβάλας» και δ.τ. 
«Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Καβάλας».

5. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. Νο 19/
27-6-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Καβάλας.

6. Το πρακτικό της από 11-10-2019 Γενικής Συνέλευσης 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Καβάλας.

7. Την 3458/17-10-2019 βεβαίωση του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας, με την οποία βεβαιώνεται ότι πληρούνται 
οι  προϋποθέσεις του άρθρου  238 του ν.  4610/2019 
(ΦΕΚ 70 Α΄).

8. Την 3459/17-10-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαί-
ωση δέσμευσης πιστώσεων και εγγραφής θέσεων του 
Επιμελητηρίου Καβάλας.

9. Την 113594/6-11-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΗΣ8465ΧΙ8-Σ1Ε) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 του Επιμελητηρίου ΚΑΒΑΛΑΣ».

10. Την με αριθμ. 983/ΓΔΟΥ 4-12-2019 ειδική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο  24 
παρ.  5.ε του ν.  4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει), σύμφωνα με την οποία η προκαλούμενη δαπάνη 
βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας και δεν επιφέρει επιβάρυνση στον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Το κάτωθι πάσης φύσεως προσωπικό της αστικής 
εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας, με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επιμελητηρίου Καβάλας» και δ.τ. «Αναπτυξιακή Επιμε-
λητηρίου Καβάλας», μεταφέρεται στο Επιμελητήριο 
Καβάλας, με την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται 
σε προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), που συστήθηκαν με την παρ. 2 του 
άρθρου 238 του ν. 4610/2019, ανά κατηγορία και κλάδο, 
ως εξής:
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- Κατηγορία ΤΕ, Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις (2)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

1. ΜΑΡΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

- Κατηγορία ΔΕ, Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις (1)

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που προκαλείται από την παρούσα απόφαση, βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 197948/Ε1 (3)
Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθ-

μού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με 

μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθη-

τικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγω-

γή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4589/

2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14, καθώς και 
της περ. Α της παρ. 2 και της παρ. 8 του άρθρου 35 του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 20 του 
ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της 
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/
2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 
(ΦΕΚ 13 Α΄) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την με αριθμ. 340/26-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051 Β΄).

9. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/4683/26-2-2019 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1).

10. 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΄).

11. Το με αριθμ Φ.1/Γ/584/190334/Β1/3-12-2019 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

13. Τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολι-
κών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό 
των κενών θέσεων, που πρόκειται να καλυφθούν με δι-
ορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 
2019-2020, ως ακολούθως:
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Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 289

ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1.524

ΣΥΝΟΛΟ 1.817

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩ-
ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 9

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 554

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 358

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 73

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 31

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 21

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 6

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 20

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 43

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 55

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 50

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 66

ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 12

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 7

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 69

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 60

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 65

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 40

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 23

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9

ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 4

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 1

ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1.642

Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου 
ΠΕ79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορί-
ζονται, σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλά-
δου ΤΕ16.

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗ-
ΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 116

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 137

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 114

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 70

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 81

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 135

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 388

ΣΥΝΟΛΟ 1.041

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Μαρούσι, 13 Δεκεμβρίου 2019

 Οι Υπουργοί

Ο Υφυπουργός
Οικονομικών Παιδείας Και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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*02045971312190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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