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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 41233/ΓΔΑΠΠΠ 5739
(1)
Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού στις
Περιφέρειες για την υλοποίηση των Πράξεων α)
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρή−
ζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμό−
τητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β)
«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και
βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατό−
μων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας».

Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού
στις Περιφέρειες για την υλοποίηση των Πράξε−
ων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απα−
σχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατό−
μων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλι−
κιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βο−
ήθειας» ....................................................................................................
Ίδρυση και λειτουργία νέων Κέντρων Περιβαλλοντι−
κής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την προκήρυξη Υ.Α.
14634/Γ7/4.2.2008. ...........................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 Υ.Α.
(ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/23.10.2007) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα
της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» και συ−
γκεκριμένα ό,τι αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ .........................................
Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης ενέργειας Τεχνικής
Βοήθειας−Στήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π. ......
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου της ΕΠΜΑΣ. ..............................................................................
Προσθήκη τμήματος στο Ελληνικό Ωδείο − Παρ. Ν.
Ιωνίας .......................................................................................................
Έγκριση ιδρύσεως & λειτουργίας της Σύγχρονης
Μουσικής Σχολής Κομοτηνής .............................................
Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στη Δημοτική
Φιλαρμονική του Δήμου Αίγινας .......................................
Μετάταξη υπαλλήλου από κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Ερ−
γασίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλά−
δο ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας του Κ.Υ. Στυλίδας του
Γ.Ν. Λαμίας...........................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 − 2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικό−
τερα το άρθρο 19 παράγραφος 7 αυτού,
3. Το ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003),
όπως τροποποιημένος ισχύει,
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 60292/2158/27.8.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστημα Δια−
χείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
− Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες
στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας
για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως
ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
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ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοή−
θειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ 1724/Β/27.8.2008),
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.7.2006 για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999,
6. Την υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών
για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα
με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007,
7. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης»,
8. Την υπ’ αριθμ. 31168/ΕΥΣΣΣΑΠ1751/8.7.2008 (ΦΕΚ
1441/22.7.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών για τον καθορισμό των στοιχείων των ετή−
σιων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμο−
γής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους,
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται ακα−
θόριστη δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από πόρους της
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, αποφασίζουμε:
1. Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτούνται:
(α) μία τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνι−
σμού για επιλογή Αναδόχων του Διαγωνισμού για την
υλοποίηση της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμέ−
νων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση
της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων
ατόμων» και (β) μία τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχων του Διαγωνισμού
για την υλοποίηση της Πράξης «Ενέργειες ενίσχυσης
της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότη−
τας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’
οίκον βοήθειας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 8 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ.
60292/2158/27.8.2008 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο−
νομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου −Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α)
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν
βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας
των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της
ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν
κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική
Περίοδο 2007−2013».
Κάθε Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποτελεί−
ται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη,
υπαλλήλους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυ−
ξης των Περιφερειών ή/ και από στελέχη της οικείας
Περιφέρειας ή/και από εμπειρογνώμονες.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος ή
στέλεχος της οικείας Περιφέρειας.
2. Έργο των Επιτροπών είναι η διενέργεια του δι−
αγωνισμού, ο έλεγχος / αξιολόγηση των προσφορών
και η έκδοση των αποτελεσμάτων, κατά τα οριζόμενα
στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και
ειδικότερα:

− Ο έλεγχος πληρότητας, εμπρόθεσμης υποβολής και
ισχύος των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αί−
τηση των υποψηφίων αναδόχων καθώς και ο έλεγχος
αποδοχής και πλήρωσης των όρων της αντίστοιχης
πρόσκλησης. Η κατάρτιση πίνακα με τις απορριφθείσες
Δομές και την αιτιολογία απόρριψης τους.
− Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των
υποβληθεισών τεχνικών και οικονομικών προσφορών, οι
οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο πληρότη−
τας και ισχύος των δικαιολογητικών.
− Η κατάταξη σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, των
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της αντί−
στοιχης πρόσκλησης, με βάση τη βαθμολόγηση τους
κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από
τον οποίο προκύπτουν οι επιλεχθείσες και μη Δομές.
Για τις επιλεχθείσες Δομές θα αναγράφεται ο αριθ−
μός των ωφελούμενων και το συνολικό ποσό που αντι−
στοιχεί στις προσφερόμενες υπηρεσίες από έκαστο
υποψήφιο.
− Η κατάρτιση πίνακα με τις απορριφθείσες Δομές
που δεν πληρούν τους όρους της πρόσκλησης και την
αιτιολογία απόρριψης τους.
− Η εξέταση τυχόν ενστάσεων.
− Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων των επιλεγέ−
ντων και των απορριφθεισών Δομών, μετά την εξέταση
και των ενστάσεων
− Η διαβίβαση όλων των ανωτέρω αποτελεσμάτων
προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, συνοδευόμενων
από τα αντίστοιχα πρακτικά.
Τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών είναι αρμόδια για
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοι−
μασία, έναρξη και ολοκλήρωση του έργου τους.
3. Τα μέλη και ο γραμματέας των επιτροπών θα αμεί−
βονται για τις συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα εκτός
του κανονικού ωραρίου και σε χρόνο που δεν καλύπτε−
ται από υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρ. 19 παρ. 8 περ. (γ) του ν.3614/2007 και τα
οριζόμενα στην αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση.
4. Τα μέλη της κάθε Επιτροπής, τακτικά και αναπλη−
ρωματικά, ορίζονται με σχετική απόφαση του οικείου
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 101102/Γ7
(2)
Ίδρυση και λειτουργία νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σύμφωνα με την προκήρυξη Υ.Α. 14634/
Γ7/4.2.2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ Π ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τον ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 /τ.Α/31.7.1990) άρθρο 111 παρ. 13
περί ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
1. Τον ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 /τ.Α /13.2.2002) άρθρο 8
παρ. 2 περί οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών και σχο−
λικών μονάδων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την υπ’ αριθμ. 57905/Γ2/4.6.2002 υπουργική απόφαση
περί θεμάτων στελέχωσης και λειτουργίας των Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των καθηκόντων των
απασχολουμένων σε αυτά.
3. Την υπ’ αριθμ. 2/36695/0022/18.7.2002 (ΦΕΚ988/
τΒ΄/31.7.2002) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γείων Εθνικής Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών
περί καθορισμού αποζημιώσεων εκπαιδευτικών ΚΠΕ
και του τρόπου διαχείρισης δαπανών με διαχειριστική
επιτροπή.
4. Την υπ’ αριθμ. 14634/Γ7/4.2.2008 προκήρυξη του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για υπο−
βολή προτάσεων για ίδρυση νέων Κέντρων Π.Ε., όπως
αυτή ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 12.2.2008.
5. Την υπ’ αριθμ. 98093/Γ7/23.7.2008 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ για συγκρότηση επιτροπής για
την αξιολόγηση των παραπάνω προτάσεων σύμφωνα
με τα κριτήρια της ως άνω προκήρυξης.
6. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Α. Ιδρύουμε έξι (6) νέα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκ−
παίδευσης (ΚΠΕ) ως εξής:
1. ΚΠΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2. ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
3. ΚΠΕ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
4. ΚΠΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
5. ΚΠΕ ΒΑΘΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
6. ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Β. Τα παραπάνω ΚΠΕ θα στελεχωθούν και θα λει−
τουργήσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την
υπ’ αριθμ. 60991/Γ7/19.6.2006 υπουργική απόφαση και
τις τροποποιήσεις αυτής, όταν οι υποδομές είναι έτοι−
μες προς χρήση. Επίσης θα υπογραφούν συμβάσεις
δεκαπενταετούς παραχώρησης των εγκαταστάσεων και
λειτουργίας των ΚΠΕ μεταξύ των Δήμων κατά περίπτω−
ση, και του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με τους όρους της προκή−
ρυξης 14634/Γ7/4.2.2008 και σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις των Νόμων και των Υπουργικών Αποφάσεων
που διέπουν τη λειτουργία των ΚΠΕ.
Το ΥΠΕΠΘ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
απόφασης ίδρυσης του ΚΠΕ σε περίπτωση που ο Δή−
μος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε,
ως προς τις υποδομές και τους εξοπλισμούς, το διοι−
κητικό και βοηθητικό προσωπικό και τα λειτουργικά
έξοδα, σύμφωνα με τους όρους της προαναφερθείσας
προκήρυξης.
Γ. Για όλα τα Κέντρα που έχουν ιδρυθεί μέχρι σήμερα
με προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και με
την παρούσα ισχύουν τα εξής:
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υπάγονται
διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκ−
παίδευσης ενώ τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία,
τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματά, τις συ−
νεργασίες, τη στελέχωσή, την οικονομική διαχείρισή
τους κλπ. ρυθμίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, με
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα και με εγκυκλίους
του Ειδικού Γραμματέα Σπουδών, Επιμόρφωσης και Και−
νοτομιών και της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ.
1. ΣΤΟΧΟΙ− ΔΡΑΣΕΙΣ− ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στοχεύ−
ουν στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου
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στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτυχθούν
υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές,
που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής
ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και στην προώθηση
της βιώσιμης ανάπτυξης.
Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ):
α) σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευ−
τικά προγράμματα διάρκειας μίας έως έξι ημερών για
μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/
σης, που τα επισκέπτονται
β) οργανώνουν και αναπτύσσουν περιφερειακά , εθνικά
και διεθνή θεματικά δίκτυα ΠΕ
γ) παράγουν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
δ) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια
εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Δ/νσε−
ων Εκπ/σης της εμβέλειάς τους, ώστε να στηριχθεί το
έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία
ε) οργανώνουν και υλοποιούν ημερίδες, συνέδρια, συ−
μπόσια, εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με
συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώ−
πων φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση και την
προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης
στ) αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευ−
τικούς φορείς του εξωτερικού (εκπαιδευτικά προγράμ−
ματα, θεματικά δίκτυα, επιμορφωτικά σεμινάρια, πα−
ραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συνεδρίων,
συμποσίων, εργαστηρίων κλπ.)
ζ) αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία
(Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Σχολεία, Επι−
στημονικά Ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες, Μέσα Ενη−
μέρωσης, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς)
για θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος,
εκπαίδευσης ενημέρωσης, κατάρτισης (ημερίδες, σε−
μινάρια, έκδοση ενημερωτικού υλικού, προγράμματα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά προγράμ−
ματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δράσεις προστασίας
περιβάλλοντος κλπ)
η) προωθούν την εκπαιδευτική έρευνα στους τομείς
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευσης
για την Αειφορία.
Προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους γενικούς και
επιμέρους στόχους τους, τα ΚΠΕ μπορούν να συνερ−
γάζονται με ειδικούς επιστήμονες, με επιστημονικά και
ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικούς και μη κυβερ−
νητικούς φορείς, με την Αυτοδιοίκηση, με Υπευθύνους
ΠΕ των τοπικών Δ/νσεων Εκπ/σης, με εκπαιδευτικούς
φορείς του εξωτερικού, τα ΠΕΚ κ.ά. ανάλογα με τους
στόχους και το περιεχόμενο και τις ανάγκες της κάθε
μιας από τις προαναφερθείσες δράσεις.
2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ − ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Τα ΚΠΕ διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας, πολλαπλών
χρήσεων, εργαστηρίων βιολογίας και φυσικοχημείας,
βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, ηλεκτρονικών υπολο−
γιστών, εκθέσεων και προβολών, διοικητικής υποστή−
ριξης, αποθήκευσης υλικών, χώρων υγιεινής, ξενώνων
φιλοξενίας, μαγειρείου και εστίασης και αύλειο χώρο.
Οι χώροι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο
εκπαιδευτικό, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό, εργαστη−
ριακό, διοικητικό, τηλεπικοινωνιακό και ξενοδοχειακό
εξοπλισμό.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό τα θέματα
επιλογής του (προσόντα, κριτήρια, διαδικασίες, όργανα)
και τα θέματα των καθηκόντων του και της λειτουργί−
ας του ΚΠΕ ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση
57905/Γ2/4.6.2002 και τις τροποποιήσεις αυτής.
4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σε κάθε Κέντρο υπηρετεί διοικητικό προσωπικό για
γραμματειακή υποστήριξη και βοηθητικό προσωπικό
για καθαριότητα, φύλαξη, φιλοξενία κά, που διορίζεται
ή αποσπάται με ευθύνη του συνεργαζομένου φορέα
(Δήμος, ΕΙΝ ή άλλο) και μισθοδοτείται από αυτόν. Το
προσωπικό αυτό εργάζεται και Σαββατοκύριακα ή απο−
γεύματα όταν το απαιτεί η λειτουργία του ΚΠΕ.
5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για την καλύτερη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνερ−
γασιών που προαναφέρθηκαν, σε κάθε ΚΠΕ λειτουρ−
γεί Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο
Υπεύθυνος του ΚΠΕ και στην οποία συμμετέχουν όλοι
οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ, ο Υπεύθυνος ΠΕ της οικείας
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, ο Υπεύθυνος ΠΕ της οικείας
Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης, ειδικοί επιστήμονες και εκπρό−
σωποι επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της
περιοχής, εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητι−
κών φορέων που μπορούν να εμπλακούν σε δράσεις του
Κέντρου (π.χ. υπηρεσιών ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Υπ.
Εμπ. Ναυτιλίας, Υπ. Εσωτερικών, συλλόγων κλπ.), από 2
εκπρόσωποι του Δήμου, του ΕΙΝ ή άλλου συνεργαζόμε−
νου φορέα (που ορίζονται από το Δήμαρχο κ.ο.κ., ) δύο
εκπρόσωποι της Νομαρχίας αρμόδιοι για θέματα παιδεί−
ας και περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της τοπικής Ένωσης
Γονέων, εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων κ.ά.
Η επιτροπή που έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα σε
σχέση με την ανάπτυξη των προγραμμάτων του ΚΠΕ,
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο προκειμένου να συζη−
τηθεί το πρόγραμμα δράσης του και να αναπτυχθούν
οι καλύτερες δυνατές επί μέρους συνεργασίες και προ−
κειμένου να συζητηθεί ο απολογισμός των δραστηριο−
τήτων κάθε σχολικής χρονιάς.
Οι συνεδριάσεις μπορούν να είναι ανοικτές για την
τοπική κοινωνία.
Σύντομη έκθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων
υποβάλλεται στο ΥΠΕΠΘ και δημοσιεύεται στον τοπικό
τύπο.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΚΠΕ
Τα έσοδα του ΚΠΕ μπορεί να είναι τακτικές ή έκτα−
κτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό
του ΥΠΕΠΘ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον
Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ, την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και άλλα προγράμματα),
την Περιφέρεια, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο,
διάφορους Κυβερνητικούς ή μη Κυβερνητικούς φορείς
της Ελλάδας και του εξωτερικού, χορηγίες, δωρεές,
ανταποδοτικά έσοδα χρήσεως χώρων, υλικών και υπη−
ρεσιών του ΚΠΕ (π.χ. ξενώνων, αιθουσών, εξοπλισμού,
εκπαιδευτικού υλικού, υπηρεσιών κατάρτισης και επι−
μόρφωσης κτλ) στα πλαίσια των στόχων των ΚΠΕ.
Τα έξοδα του ΚΠΕ, εκτός από τις συνήθεις δαπάνες
συντήρησης χώρων και εξοπλισμού, τις λειτουργικές
δαπάνες θέρμανσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τη−
λεπικοινωνιών, καθαριότητας, ασφάλειας, ταχυδρομι−
κών τελών κλπ, είναι και οι δαπάνες για την οργάνωση

και υλοποίηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
τα θεματικά δίκτυα, τις τοπικές και διεθνείς συνεργα−
σίες, την έρευνα και τη δημοσιοποίηση των δράσεών
του. Τέτοιες δαπάνες είναι έξοδα διαμονής, διατροφής,
μετακινήσεων, μεταφορών, αγοράς ή παραγωγής εκ−
παιδευτικού υλικού πάσης φύσης, αγοράς λογισμικού,
αγοράς εξοπλισμού, αγοράς αναλωσίμων, έξοδα εκτυ−
πώσεων, έξοδα αναπαραγωγής εκπαιδευτικού υλικού,
έξοδα γραμματειακής κάλυψης, έξοδα δημοσιότητας,
έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια, αποζημιώσεις εξω−
τερικών επιμορφωτών σεμιναρίων και επιστημονικών
συνεργατών παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, απο−
ζημιώσεις εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικού, τεχνικού
και βοηθητικού χαρακτήρα ή εξωτερικής αξιολόγησης,
δαπάνες διαμόρφωσης χώρων κτιρίου ή περιβάλλοντος
χώρου κ.ά.
Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων κάθε ΚΠΕ
γίνεται από το Διαχειριστικό φορέα (Δήμο, ΕΙΝ ή άλλο)
ή/και από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ, η οποία
συστήνεται με βάση την 2/36695/0022/18.7.2002 (ΦΕΚ988/
ΤΒ΄/31.7.2002) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργεί−
ων Εθνικής Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 114036/Γ2
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ
2057/τ.Β΄/23.10.2007) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄,
Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.» και συγκεκριμέ−
να ό,τι αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τά−
ξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις εισηγήσεις του Τμήματος Τεχνικής και Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
όπως αυτή διατυπώθηκε με τις Πράξεις 16/11.06.2008
και 17/23.06.2008
3. Την υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 υπουργική απόφα−
ση που αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και
Γ΄ Τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
6. Tην υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/ΤΒ΄/1.10.2007)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 2057/τΒ΄/23.10.2007) με τίτλο «Ωρο−
λόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ.» και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. στα εξής:
Α. Διαγράφεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄
τάξης Ημερησίων ΕΠΑΛ το εδάφιο της παραγράφου Β.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: “Οι μαθητές που παρακολου−
θούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρή−
σεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπη−
ρεσιών» δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές
Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα ειδικότητας”
και αντικαθίσταται ως εξής : «Κατ’ εξαίρεση, οι μαθη−
τές όλων των Τομέων των Επαγγελματικών Λυκείων
που επιθυμούν να δηλώσουν Σχολές ή τμήματα Σχολών
του επιστημονικού πεδίου 5 «Επιστήμες Οικονομίας και
Διοίκησης» υποχρεούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα
επιλογής και συγκεκριμένα τα μαθήματα:
1. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας .
Συνεπώς οι μαθητές θα παρακολουθούν πρόγραμμα
μαθημάτων συνολικής διάρκειας 37 ωρών διδασκαλίας
την εβδομάδα (35ώρες+2 ώρες για τη διδασκαλία του
δεύτερου μαθήματος επιλογής)».
Β. Αντικαθίσταται ο τίτλος του μαθήματος ειδικότητας
«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» του Τομέα Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών των ειδικοτήτων «Υπαλλήλων
Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» και «Υπαλλήλων
Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ΄ τάξης Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. με τον τίτλο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ».
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 Υπουρ−
γική απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσης.
Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 8495
(4)
Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης ενέργειας Τεχνικής
Βοήθειας−Στήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
2. Τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013».
3. Την υπ’ αριθμ. 334247/21.2.2001 κοινή υπουργική
απόφαση περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Δι−
αχείρισης Ε.Π. «ΑΑ−ΑΥ» στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΦΕΚ 187/Β/2001) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
4. Το άρθρο 12 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000).
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5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βο−
ήθειας−Στήριξης και διαχείρισης των αντιστοίχων πό−
ρων» και ιδίως τα άρθρα 1 παρ.4 και 3, παρ. 6 (ΦΕΚ
3/Α/14.1.2002).
6. Την υπ’ αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ 105/17.1.2002 (ΦΕΚ 78/τ.
Β΄/29.1.2002) περί καθορισμού των στοιχείων του ετήσιου
προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης,
σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.3 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ
78/Β/29.1.2002).
7. Την υπ’ αριθμ. 20968/ΕΥΣΑΑΠ 467/14.5.2007 απόφαση
του ΥΠ.ΟΙ.Ο σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ο ετήσιος
προϋπολογισμός της Τεχνικής Βοήθειας −Στήριξης της
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη−
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» για το έτος 2007.
8. Το υπ’ αριθμ. 1230/19.5.2008 έγγραφο αίτημα της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης
Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π με θέμα «Προϋπολογισμός Τεχνικής
Βοήθειας έτους 2008».
9. Την υπ’ αριθμ. 399570/10.11.2001 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού
Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του F Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα
στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/01 τ.Β΄), όπως ισχύει
και όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου
46 παρ. 4 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007).
10. Την υπ’ αριθμ. 245245/2.4.2004 (ΦΕΚ 100 τ. Γ΄/6.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διο−
ρίζεται ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα στην
θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2° της κατηγορί−
ας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπη−
ρεσιών του Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και
Εφαρμογών του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (νυν
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11. Την υπ’ αριθμ. 243545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/2008 τ.Β΄)
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων περί μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προ−
ϊστάμενους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με
Εντολή Υπουργού.
12. Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του ετήσιου προγράμ−
ματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης, αποφασίζουμε:
Την Εκχώρηση, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της αρμοδιότητας
ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης (Υπο−
πρόγραμμα Β΄, σε βάρος του κωδικού 2002ΣΕ08230010
της ΣΑΕ 082/3), που αφορούν στην κάλυψη αναγκών
της, για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της όπως
αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 256223/16.10.2003
σχετική ΚΥΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Τεχνικής Βοήθειας
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθη−
σης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π, ανέρχεται στο ποσό των 100.000
€, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1230/19.5.2008 έγγραφο αίτη−
μα με θέμα «Προϋπολογισμός Τεχνικής Βοήθειας έτους
2008», λαμβάνοντας υπόψη την προκαταβολή των 53.000
€ που εκχωρήθηκαν με βάση την υπ’ αριθμ. 4142/9.5.2008
υπουργική απόφαση. Το υπόλοιπο ποσό εκχώρησης
ανέρχεται σε σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (47.000 €).
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Αναλυτικά, οι κατηγορίες δαπανών που θα καλυφθούν
με τους αντίστοιχους επιμέρους προϋπολογισμούς
σύμφωνα, με το σχετικό αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
ΕΓΤΠΕ−Π, έχουν ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑ−
ΝΗΣ

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

Α.1

500

Η νομιμότητα και η σκοπιμότητα των δαπανών που θα
ενεργεί η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολού−
θησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της εν λόγω εκ−
χώρησης, θα υπόκεινται στον έλεγχο των προβλεπό−
μενων από την Ελληνική Νομοθεσία οργάνων (Υ.Δ.Ε.,
Ελεγκτικό Συνέδριο).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αγορά Η/Υ & περιφε−
ρειακών

Α..2..1

500
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Εξοπλισμός τηλεπι−
κοινωνιών και μηχανές
γραφείου και φορητές
μηχανές

Α..2..2

500

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
«Επιπλα

Έντυπα βιβλία κλπ

Α.5

500

Υποστήριξη, συντή−
ρηση

Β.1

500

Οργάνωση εκδηλώ−
σεων

Γ.1

2.000

Επισκευές−συντηρή−
σεις

Γ.3.1

500

Χρήση Τηλεπικοινωνι−
ακών Υπηρεσιών

Γ.3.2

5.000

Υπηρεσίες καθαριό−
τητας

Γ.4

8.000

Αναλώσιμα

Γ.6.1.

15.000

Υποστηρικτικές υπη−
ρεσίες (Εξοδα συνε−
δριάσεων − συσκέ−
ψεων)

Γ.7.

15.000

Έξοδα αναλωσίμων
ειδών φιλοξενίας

Γ.8.1

1.000

Έξοδα δημοσίων σχέ−
σεων Ε. Υ.

Γ. 8.3

1.000

Έξοδα δημοσιεύσεων−
ανακοινώσεων

Γ.9.

5.000

Έξοδα μετακινήσεων
εσωτερικού − εξωτε−
ρικού

Γ.12.

45.000

ΣΥΝΟΛΟ

100.000

Η ανάθεση εκτέλεση και πληρωμή θα πραγματοποιη−
θούν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, άρθρο
3, παρ.6, από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Πα−
ρακολούθησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π .
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρεούνται
όπως τηρούν αρχεία με όλα τα σχετικά παραστατικά και
στοιχεία, τα οποία θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα
σε ελέγχους από εθνικά ή κοινοτικά όργανα, σύμφωνα
με τις κείμενες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.
Η ευθύνη τήρησης των αρχείων και των στοιχείων αυ−
τών ανήκει αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία Συντο−
νισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΓΤΠΕ−Π, ενώ η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Α.Α.−Α.Υ.» διατηρεί
το δικαίωμα της να λαμβάνει γνώση αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/78193
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου της ΕΠΜΑΣ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1079/1980 «Περί Οργανισμού και λειτουργίας
Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου»
(ΦΕΚ Α΄ 239).
β) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου κ.λ.π.»
(ΦΕΚ Α’ 297), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του
ν. 3254/2004 (ΦΕΚ Α΄ 137).
γ) του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 191).
δ) του ν.δ. 515/1970 «Περί χρονικών ορίων εργασίας
μισθωτών» (ΦΕΚ Α΄ 95).
ε) του β.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσε−
ως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής
αναπαύσεως και ημερών αργίας» (ΦΕΚ Α΄ 1790).
στ) του π.δ. της 27.6.1932 «Περί κωδικοποίησης των
περί δώρου εργασίας διατάξεων».
ζ) της υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/2004 Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης «Επέκταση των διατάξεων του ν.
3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 215).
η) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α’ 146).
θ) του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α’ 232).
2. Τα υπ’ αριθμ. 1365/19.6.2008 και 1432/19.6.2008 έγ−
γραφα της Εθνικής Πινακοθήκης − Μουσείου Αλεξάν−
δρου Σούτζου, σχετικά με την έγκριση υπερωριακής
απασχόλησης για δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το χρονικό διάστη−
μα από 1.7.2008 έως 31.12.2008, καθώς και το γεγονός ότι
η κατά τα ανωτέρω απασχόληση των υπαλλήλων αυτών
καθίσταται επιτακτική για τη σωστή προετοιμασία και την
αρτιότερη παρουσίαση σημαντικών Εκθέσεων, παράλληλα
με τις μόνιμες Συλλογές της, όπως της Έκθεσης GOYA −
Χαράκτης της Εθνικής Πινακοθήκης «Ο ύπνος της λογικής
γεννά τέρατα», καθώς και της Έκθεσης Le gout a la grecque
(H Γέννηση του νεοκλασικισμού στη Γαλλία).
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3. Το υπ’ αριθμ. 3914/15.7.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με το
οποίο εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση δύο (2)
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου της Εθνικής Πινακοθήκης − Μουσείου
Αλεξάνδρου Σούτζου, για το έτος 2008, καθώς και το
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/58883/1.7.2008 έγγραφο του
ΥΠ.ΠΟ.
4. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας,
προκαλείται δαπάνη ύψους: δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500,00) Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπο−
λογισμό της ΕΓΙΜΑΣ (Κ.Α.Ε. 0200/0261), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1)
υπαλλήλου ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων και ενός (1) υπαλ−
λήλου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εθνικής Πινα−
κοθήκης −Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (Ν.Π.Δ.Δ. που
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού), μέσα στα
νόμιμα όρια, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2008 έως
31.12.2008 και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον
καθένα.
2. Αρμόδια για τη διαπίστωση της πραγματικής πα−
ροχής της κατά τα ανωτέρω εργασίας καθίσταται η
Διευθύντρια της Ε.Π.Μ.Α.Σ.
3. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την καταβολή απο−
ζημίωσης για την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση,
ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) Ευρώ, θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Ε.Π.Μ.Α.Σ. (Κ.Α.Ε.
0200/0261).
Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ, ένα μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και μέχρι 31.12.2008.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

F
Αριθμ. 86325/2225
(6)
Προσθήκη τμήματος στο Ελληνικό Ωδείο − Παρ.
Ν. Ιωνίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου
Θεσσαλονίκης».
β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού»(ΦΕΚ 146/τΑ/2003).
γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τΑ/2005).
δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων. (ΦΕΚ 7/τΑ/1966).
ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν.
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Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων,
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/
τ.β΄/28.11.1991).
3. Την υπ’ αριθμ. 11870/2536/27.2.1992 απόφαση του
ΥΠΠΟ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας Παραρτήματος του Ελληνικού Ωδείου στη
Νέα Ιωνία Βόλου (ΦΕΚ 209/Β/1992).
4. Την από 7 7.2008 αίτηση του Ελληνικού Ωδείου, με
τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την λειτουργία στο Ελληνικό Ωδείο−Παρ.
Νέας Ιωνίας Βόλου Τμήματος Μονωδίας.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F
Αριθμ. 84069/2204
(7)
Έγκριση ιδρύσεως & λειτουργίας της Σύγχρονης
Μουσικής Σχολής Κομοτηνής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου
Θεσσαλονίκης».
β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2003).
γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» «ΦΕΚ 98/τ.Α/2005).
δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων.(ΦΕΚ7/τ.Α/1966).
ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαι−
ώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν.
Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων,
Τμημάτων, Γραφείων της ΚΥ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/
τ.β΄/28.11.1991).
3. Την από 28.3.2008 αίτηση του Θωμά Αραμπατζή και
τα συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά.
4. Το από 26.8.2008 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά την Μουσική
Σχολή με την επωνυμία «Σύγχρονη Μουσική Σχολή Κο−
μοτηνής», αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στον Θωμά Αραμπατζή του Κων/voυ,
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Μουσικής Σχολής, που
θα στεγαστεί στο ισόγειο και τον 1° όροφο κτιρίου που
βρίσκεται στην Διεύθυνση: Γέννας 2 & Σισμανόγλου,
ΟΤ 360, Κομοτηνή και θα έχει την Επωνυμία Σύγχρονη
Μουσική Σχολή Κομοτηνής.
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2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές
και Τμήματα:
Α. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−
ματα: Ωδικής, Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής.
Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα: Πληκτών,
Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας,.
Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήμα Μονωδίας.
Δ. Σχολή Σαξοφώνου
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/10437
(8)
Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στη Δημοτική
Φιλαρμονική του Δήμου Αίγινας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 25271997 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου».
3. Την βεβαίωση της Δικηγόρου Αλεξάνδρας Γ. Τσάμη,
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, σύμφωνα
με την οποία πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και
δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.
4. Την 07/ΔΤΑ/14564/07 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 37184/12.6.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚ
Ρ.1/141/4270//4271/8.5.2008 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 έγκρισης συμβά−
σεων μίσθωσης έργου για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της
Περιφέρειας μας, για ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη
τήρησης των διατάξεων του άρ.6 του ν. 2527/1997 που
ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ−
λήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη μίσθωσης έργου με τέσσε−
ρα (4) άτομα για χρονική διάρκεια μέχρι ενός έτους,
σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 13/2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Φιλαρμονικής του Δήμου Αίγινας και υπό την απαραί−
τητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρ. 6
του ν. 2527/1997 ως εξής:
Έναν (1) Αρχιμουσικό, για την διεύθυνση της μπάντας
της Δημοτικής Φιλαρμονικής με γνώσεις κρουστών ορ−

γάνων και με προϋπηρεσία στις μπάντες , με συνολικό
πόσο αμοιβής 11.550,00€.
Έναν (1) Δάσκαλο μουσικής θεωρίας, για τη παράδοση
μαθημάτων εκμάθησης μουσικής θεωρίας σε μουσικούς
της μπάντας της Δημοτικής Φιλαρμονικής, με συνολικό
πόσο αμοιβής 10.000,00€.
Έναν (1) Δάσκαλο Σαξοφώνου, για τη παράδοση μα−
θημάτων σαξοφώνου σε μουσικούς της μπάντας της
Δημοτικής Φιλαρμονικής, με συνολικό πόσο αμοιβής
7.200,00€.
Έναν (1) Δάσκαλο χάλκινων βαρύτονων, για τη παρά−
δοση μαθημάτων εκμάθησης χάλκινων βαρύτονων σε
μουσικούς της μπάντας της Δημοτικής Φιλαρμονικής,
με συνολικό πόσο αμοιβής 7.200,00€.
Τόπος εκτέλεσης η Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου
Αίγινας.
Ο χρόνος διάρκειας δε θα υπερβαίνει το ένα έτος, θα
προσδιορίζεται στη σύμβαση.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του έχει
προβλεφθεί σε βάρος των Κ.Α.00.6117.02, Κ.Α.00.6117.03,
του προϋπολογισμού έτους 2008 της Δημοτικής Φιλαρ−
μονικής του Δήμου Αίγινας.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που η ανωτέρω ανά−
γκη έχει καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε
με πρόσληψη μόνιμου, πρέπει να ενημερωθεί απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Δ/νση Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ) εντός πέντε (5)
ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
(9)
Μετάταξη υπαλλήλου από κλάδο ΤΕ Κοινωνικής Εργα−
σίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδο ΠΕ
Κοινωνικής Εργασίας του Κ.Υ. Στυλίδας του Γενικού
Νοσοκομείου Λαμίας.
Με την υπ’ αριθμ. Π/3876/24.3.2008 απόφαση του Διοι−
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73, 74 του ν.
3528/2007 μετατάσσεται η υπάλληλος Μιχαλοπούλου
Μαρίνα−Λουΐζα από τη θέση του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής
Εργασίας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κατη−
γορίας ΠΕ κλάδου Κοινωνικής Εργασίας με τον κατε−
χόμενο βαθμό Α΄ του Κ.Υ. Στυλίδας.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: 8534/9.7.2008).
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΝΗΣ
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