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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 166786/Θ (1)
Επανακαθορισμός ύψους επιχορήγησης για το οικ. έτος 

2008 στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και στο 
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του αν 585/1968 (Φ.Ε.Κ. 225/1968 τ.Α΄) «περί καταρ−

γήσεως διατάξεων καθοριζουσών κατώτατα όρια επι−
χορηγήσεων εκ του κρατικού προϋπολογισμού προς τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς και Ιδρύματα»,

β) του ν. 338/1976 (Φ.Ε.Κ. 136 τ.Α΄) «περί οικονομικής 
ενισχύσεως Ν.Π.Ι.Δ. σκοπούντων την εξωσχολική αγωγή 
της νεότητας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»,

γ) του ν. 2362/ 95 (Φ.Ε.Κ. 247/95 τ.Α) «περί Κώδικος 
Δημοσίου Λογιστικού»,

δ) Τις διατάξεις του ν.δ. 123/1974 (Φ.Ε.Κ. 313/1974 τ.Α) 
«περί επαναγωγής του Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Ο υπό την εποπτεία 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ»,

ε) του ν. 1066/1917 (Φ.Ε.Κ. 268/1917 τ.Α΄) «περί ιδρύσεως 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων»,

στ) του π.δ 27/1999 (Φ.Ε.Κ. 26/1999 τ.Α΄) «περί εγκρίσε−
ως Οργανισμού του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων».

2. Την υπ’ αριθμ. Φ. 1/Α/860/102708/Ι Β/30.7.2008 απόφα−
ση του ΥΠΕΠΘ περί μεταφοράς πίστωσης ύψους εκατό 
είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00) ευρώ από τον ΚΑΕ 
2599/110 στον ΚΑΕ 2579/110.

3. Την πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον τακτικό 
προϋπολογισμό (ΚΑΕ 2579/110) του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων οικ. έτους 2008 για επιχο−
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ρήγηση των ΣΕΠ και ΣΕΟ ανερχόμενη στο ποσό των 
εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000,00) ευρώ.

4. Την υπ’ αρ. 42362/Ι 252/28.9.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (1948 Β΄/3.10.2007 ΦΕΚ).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ 251/ΣΤ5/28.9.2007 (Φ.Ε.Κ. 1944/2007 
τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 22114/Θ/2008 (Φ.Ε.Κ. 344/
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση ως προς το ύψος της κρα−
τικής επιχορήγησης στο ΣΕΠ και ΣΕΟ για το οικ. έτος 
2008 και επανακαθορίζουμε αυτό ως ακολούθως:

α) Στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π) στο ποσό 
των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ αντί του αρ−
χικού ποσού των ενενήντα πέντε (95.000,00) ευρώ που 
είχε καθοριστεί με την τροποποιούμενη κοινή υπουργική 
απόφαση.

β) Στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.) στο ποσό 
των εκατό χιλιάδων (100.00,00) ευρώ αντί των ογδόντα 
χιλιάδων (80.000,00) ευρώ που είχε καθοριστεί με την 
τροποποιούμενη κοινή υπουργική απόφαση.

Η συνολική δαπάνη των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000,00) ευρώ θα βαρύνει την πίστωση του φορέα 
19− 110 και Κ.Α. Ε 2579 του προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οικονομικού 
έτους 2008. Η καταβολή του ποσού θα γίνει τμηματικά 
εντός των ορίων των οριζομένων από τα εγκεκριμένα 
με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, 
ποσοστά διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

F

   Αριθμ. 131277/B7 (2)
Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια−

κών Σπουδών των Τμημάτων Επιστημών Προσχολι−
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Βιολογίας του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο 
«Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του Ν.3685/08 (ΦΕΚ 148, τ.Α’, 16−7−

2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 25.8.2008) και β) τις 
διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 2.8.2005) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα διπλώματος».

2. 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΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/ τ.Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 
αριθμ. 2800/16.4.2008).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών Προσχολι−
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 3/7.2.2008).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 
28.2.2008).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί−
δευσης και Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ−
παίδευσης και Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν από 
το ακαδημαϊκό έτος 2008−9 Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδίκευση στην Πε−
ριβαλλοντική Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008. 
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ−
βάνει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η εξειδίκευση επιστημό−
νων καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευνη−
τικής δραστηριότητας σε θέματα:

(α) Εμβάθυνσης στη θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκ−
παίδευσης, παραγωγής γνώσης στο παραπάνω διεπι−
στημονικό πεδίο και διάχυσης της γνώσης αυτής σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

(β) Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευ−
τικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 
κάθε δυνατό συνδυασμό ομάδων−στόχων, εκπαιδευτών, 
αντικειμένου μελέτης, εκπαιδευτικού πλαισίου και δια−
τιθέμενης υλικής υποδομής.

(γ) Σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμά−
τωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις 
βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε 
δυνατή συγκυρία άτυπης εκπαίδευσης μέσα στο γενι−
κότερο περιβάλλον των κοινωνικών θεσμών, φορέων, 
ομάδων που λαμβάνουν αποφάσεις, κ.λπ.

(δ) Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε όλους 
τους παραπάνω τομείς.
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(ε) Ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας με άτομα, 
επιστημονικά ιδρύματα, φορείς, και ομάδες που ασχο−
λούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(ζ) Επιστημονικά άρτια κατάρτιση των φοιτητών/τριών 
του ΔΠΜΣ έτσι ώστε να γίνουν ικανοί/ές να στελε−
χώσουν θεσμούς, φορείς, οργανώσεις και ομάδες που 
ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (μη 
κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εθελοντικές ομάδες 
εκπαιδευτικών που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλο−
ντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί−
δευσης) προσφέροντάς τους το καλύτερο δυνατό έργο 
και προωθώντας εν γένει τους σκοπούς και το σκεπτικό 
του παραπάνω διεπιστημονικού πεδίου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΔΜΠΣ απονέμει:
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Περι−

βαλλοντική Εκπαίδευση

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (ΔΠΜΣ) γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι από όλα τα 
Ανώτατα Ιδρύματα της ημεδαπής με δικαίωμα στην εκ−
παίδευση, πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απο−
νομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

− Για το ΜΔΕ
Το Πρόγραμμα υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) διδα−

κτικά εξάμηνα κάθε ένα των οποίων περιλαμβάνει 
κατ’ελάχιστο δώδεκα (12) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Το 
3ο και το 4ο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας. Το Πρόγραμμα μπορεί να περι−
λαμβάνει θερινούς κύκλους διαλέξεων και σεμιναριακών 
μαθημάτων καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε δύο εβδομαδιαίες ώρες 
διδασκαλίας και πέντε πιστωτικές μονάδες. Για την 
απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των δώδεκα υπο−
χρεωτικών μαθημάτων και η επιτυχής υποστήριξη της 
υποχρεωτικής για όλους τους πτυχιούχους μεταπτυχι−
ακής διπλωματικής διατριβής.

Πρόγραμμα μαθημάτων
(Α) Στο πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διδάσκονται τα 

εξής υποχρεωτικά μαθήματα:
(α) Κριτική θεώρηση και ανάλυση των βασικών παιδα−

γωγικών θεωριών και θεωριών μάθησης (5ΠΜ/2ΩΕ)

(β) Βασικές θεωρίες Οικολογίας και η προβληματική 
της Ανθρώπινης Οικολογίας (5ΠΜ/2ΩΕ)

(γ) Βασικές αρχές της Βιωματικής Εκπαίδευσης: η 
θεωρία (5ΠΜ/2ΩΕ)

(δ) Κριτική εξιστόρηση και ανάλυση της σχέσης Περι−
βαλλοντικής Εκπαίδευσης και σημερινού σχολείου στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό (5ΠΜ/2ΩΕ)

(ε) Το εκπαιδευτικό δράμα (Drama in Education) ως 
διδακτικό και ερευνητικό εργαλείο στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (5ΠΜ/2ΩΕ)

(στ) Το βασικό θεωρητικό, φιλοσοφικό, μεθοδολογικό 
και εννοιολογικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαί−
δευσης (5ΠΜ/2ΩΕ)

(Β) Στο δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο διδάσκονται τα 
εξής υποχρεωτικά μαθήματα:

(α) Κριτική Παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη (5ΠΜ/
2ΩΕ)

(β) Ειδικά θέματα Οικολογίας και Ανθρώπινης οικο−
λογίας (5ΠΜ/2ΩΕ)

(γ) Βασικές αρχές της Βιωματικής Εκπαίδευσης: εφαρ−
μογές στο σημερινό σχολείο (5ΠΜ/2ΩΕ)

(δ) Περιβαλλοντική Φιλοσοφία, περιβαλλοντική ηθική 
και εκπαίδευση αξιών (5ΠΜ/2ΩΕ)

(ε) Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης ερευ−
νητικών δεδομένων (5ΠΜ/2ΩΕ)

(στ) Βιολογία και Περιβάλλον (5ΠΜ/2ΩΕ)
(Γ) και (Δ) Στο τρίτο και στο τέταρτο ακαδημαϊκό 

εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία. Για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ο συνολικός φόρ−
τος εργασίας αντιστοιχεί σε 60 πιστωτικές μονάδες (30 
ανά εξάμηνο) που θα πιστωθούν στους φοιτητές/τρι−
ες για την παρακολούθηση σεμιναρίων μεθοδολογίας 
της έρευνας, την ανεξάρτητη μελέτη τους με σκοπό 
τη βιβλιογραφική επισκόπηση, την εργασία συλλογής 
δεδομένων μέσα από έρευνα πεδίου, την συγγραφή 
μιας μικρής διατριβής 25−30.000 λέξεων και την τελική 
υποστήριξή της ενώπιον ακροατηρίου.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 15 ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
μέλη ΔΕΠ από άλλα τμήματα του Αριστοτέλειου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης, από άλλα πανεπιστήμια της 
χώρας και από ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 5 του Ν.3685 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΔΜΠΣ θα χρησιμοποιηθεί το 
σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του 
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί−
δευσης καθώς και του Τμήματος Βιολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει έως και το 
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ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε και θα αξιολογηθεί 
η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο Ν.3685 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ προβλέπεται 
ότι θα ανέλθει στα 25000 ευρώ, θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους και αναλύεται ως εξής:

α) Αναλώσιμα 2.000 ευρώ.
β) Έντυπο υλικό 6.000 ευρώ.
γ) Μετακινήσεις εξωτερικών συνεργατών 7.000 ευρώ.
δ) Αγορά βιβλίων 10.000 ευρώ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης 
ισχύουν για μία διετία κατά τη διάρκεια της οποίας το 
ΠΜΣ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις διατάξεις του 
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16.7.2008).

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 

F

     Αριθμ. 84974/1334 (3)
Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το 

Α΄ εξάμηνο 2009. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 78Α).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/89 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α).
3. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 1387/ 1983 (ΦΕΚ 110Α), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172Α), το 
άρθρο 9 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286Α) και το άρθρο 21 του 
ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191 Α) και ισχύει σήμερα.

4. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που 
διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 11.12.2008.

5. Τις κρατούσες σήμερα συνθήκες στην Ελληνική 
αγορά εργασίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 
(περί δημοσίου λογιστικού), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το Α΄ εξάμηνο έτους 2009 σε δύο τοις 
εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ’ ανώτατο 
όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού 
που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.

Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F

   Αριθμ. Φ.80000/οικ./31986/2343 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 80000/οικ. 27342/2656/ 

31.10.2007 (Β 2182) απόφασης «Κανονισμός λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των Φο−
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το αρ. 20 του ν. 3586/2007 (Α 151) «Θεσμικό πλαίσιο 

επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης».

2. Το άρθρο 38 του ν. 2676/99 (Α 1) «Οργανωτική και 
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α 45) «Κώδι−
κας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α).
5. Το π.δ/μα 238/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχό−

λησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α 278).
6. Τη Φ.80000/οικ.27342/2656/31.10.2007 (Β 2182) από−

φαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής 
Επενδυτικής Πολιτικής των Φορέων Κοινωνικής Ασφά−
λισης», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις 
Φ.80000/οικ. 30586/2906/26.11.2007 (Β 2338) και Φ.80000/
οικ. 20364/1585/1.8.2008 (Β 1613) αποφάσεις.

7. Την Φ.80000/οικ. 26707/2607/12.10.2007 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451) 
απόφαση του Υπουργού Απαοχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Ορισμός μελών της επιτροπής επενδυτικής 
πολιτικής Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»,

8. Την Φ.80000/οικ. 31691/2966/23.4.2008 (Υ.Ο.Δ.Δ. 201) 
«Συγκρότηση υποεπιτροπής για την υποβοήθηση του 
έργου της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως συμπληρώθηκε με την 
Φ.80000/οικ. 20363/1584/1.8.2008 (Υ.Ο.Δ.Δ. 344) απόφα−
ση,

9. Το άρθρο 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγο−
νός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δαπάνη 
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, (ΚΑΕ 0515).

Το ύψος της δαπάνης που αφορά την αποζημίωση της 
Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των Φορεών Κοινω−
νικής Ασφάλισης, καθώς και της υποβοηθητικής υποε−
πιτροπής αυτής, θα καθοριστεί με Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 21 του ν. 3586/2007 (Α 151), αποφασίζουμε:

Η παρ 8 του άρθρου 1 ως ακολούθως, Φ.80000/οικ. 
27342/2656/31.10.2007 (Β 2182) απόφαση του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κανονισμός 
λειτουργίας της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:
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8. «Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω επι−
τροπής μπορεί με απόφαση του Υπουργού Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας να συσταθεί εξαμελής 
υποεπιτροπή αποτελούμενη από τακτικά αναπληρωμα−
τικά μέλη της επιτροπής ή άλλους εμπειρογνώμονες».

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.8.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Φ.70557/30772/2287 (5)
Σύσταση−Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλή−
λων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 84, 90, παρ.1 και 92, παρ. 4 και 5, του 

ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμι−
ση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58).

β) των άρθρων 157, 158, 159, 160, 161 και 162 του 
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26).

γ) της παραγράφου β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81).

δ) 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).

2. Τις οργανικές διατάξεις του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (π.δ. 187/2007, ΦΕΚ 
Α΄ 222).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού 16.723 € περίπου εις 
βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), για το 
έτος 2009, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), αποτε−
λούμενο από:

α.1) Έναν (1) μόνιμο υπάλληλο που λαμβάνεται μεταξύ 
πέντε (5) εν ενεργεία προϊσταμένων Διεύθυνσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμ−
βουλίου και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, που ορίζεται 
πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου.

α.2) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ και 
ενός (1) τουλάχιστον έτους άσκηση καθηκόντων προϊ−
σταμένου τμήματος, από αυτούς που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρε−
τούν στο Νομό Αττικής. Αν ο αριθμός των υπηρετού−
ντων στο Νομό Αττικής, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι που 
υπηρετούν εκτός του νομού Αττικής, που έχουν τις λοι−

πές προϋποθέσεις που ορίζονται στο προαναφερόμενο 
εδάφιο.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό Α΄, με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα υπό στοιχείο α’ της παρ.1 μέλη με ισάριθμους 
αναπληρωτές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 159 του ν. 3528/2007.

3. Με την απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσια−
κού συμβουλίου, ορίζεται ο αναπληρωτής του προέδρου 
από τα υπό στοιχείο α(2) της παρ. 1 μέλη.

Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του 
Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπλη−
ρωτής του προεδρεύοντος.

4. Ο αριθμός των οριζομένων μελών κάθε φύλου ανέρ−
χεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) 
των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
εφόσον στο Ταμείο υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλ−
λήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι περισ−
σότερα από ένα (1).

5. Εισηγητής ορίζεται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προ−
ϊστάμενος της Υπηρεσίας προσωπικού με αναπληρωτή 
τον προϊστάμενο της αμέσως υποκείμενης οργανικής 
μονάδας προσωπικού, εκτός αν είναι και μέλη του υπη−
ρεσιακού συμβουλίου. 

Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως 
εισηγητής με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 133 του ν. 3528/2007, 
ένα από τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

6. Γραμματέας και αναπληρωτής του ορίζονται υπάλ−
ληλοι του Ταμείου με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
είναι διετής και λήγει στις 31.12.2010.

8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ 
F

   Αριθμ. Φ. 21240/218/29627/1355 (6)
Ανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ 

χρηματικού βοηθήματος των αποκαθισταμένων με−
τόχων του Τομέα Προνοίας Αστυνομικών του ΤΕΑ−

ΠΑΣΑ. 
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Β της παρ. 3 και της 

παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α. 58).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 12 του άρθρου 

27 του ν. 2676/99 (Α. 126) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2556/1997 (Α. 270).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
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όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α 98).

4. Τις υπ’ αριθμ. 15/1/3.5.2007 και 36/4/28.9.2007 αποφά−
σεις του Δ.Σ. του πρώην Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών 
και την υπ’ αριθμ. 5/2/7.11.2008 εγκριτική απόφαση του 
Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ.

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στην 1/18.12.2008 συνεδρίαση 
του Α. Κλιμακίου αυτού.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
αλλά ούτε και του Τομέα Προνοίας Αστυνομικών του 
ΤΕΑΠΑΣΑ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Μέτοχοι του Τομέα Προνοίας Αστυνομικών του ΤΕ−
ΑΠΑΣΑ, που διαγράφονται από αυτόν και στη συνέχεια 
με νόμο, δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη επα−
νέρχονται στην ενέργεια για εκτέλεση υπηρεσίας, θεω−
ρούμενοι ως μηδέποτε απολυθέντες από το Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, δικαιούνται εφάπαξ χρηματικό 
βοήθημα ή επιστροφή εισφορών, ως εξής:

α. Εφόσον κατά την προηγούμενη διαγραφή τους 
έλαβαν από τον Τομέα εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή 
εισφορών καθίστανται εκ νέου μέτοχοι αυτού, με έναρξη 
νέου αυτοτελούς χρόνου ασφάλισης, την ημερομηνία 
επανόδου τους στο Σώμα και λήξη την ημερομηνία της 
νέας τους διαγραφής. Ο εκτός ενεργού υπηρεσίας χρό−
νος αναγνωρίζεται ο)ς χρόνος ασφάλισης στον Τομέα, 
εφόσον για το χρόνο αυτό χορηγήθηκαν αποδοχές 
ενεργείας και αποδόθηκαν στον Τομέα οι προβλεπό−
μενες ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις αποδοχές 
του βαθμού που λαμβάνουν κατά την επάνοδο τους 
μετά την τυχόν απονομή σ’ αυτούς βαθμολογικών και 
μισθολογικών προαγωγών.

β. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι δεν έλαβαν κατά την δια−
γραφή τους από το Σώμα, το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα 
ή επιστροφή εισφορών, συνεχίζεται η μετοχική σχέση αυτών 
με τον Τομέα μέχρι της νέας διαγραφής τους και προσμε−
τράται για τα δικαιώματα τους αυτά ο αναγνωριζόμενος 
χρόνος πραγματικής εκτέλεσης υπηρεσίας. Ο αναγνωρι−
ζόμενος χρόνος τους στην ενέργεια χωρίς την εκτέλεση 
πραγματικής υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης για 
τον Τομέα, εφόσον χορηγήθηκαν αποδοχές ενεργείας και 
αποδίδονται σ αυτόν οι ασφαλιστικές εισφορές, υπολογι−
ζόμενες με βάση τις αποδοχές του βαθμού που λαμβάνουν 
κατά την επάνοδο τους, μετά την τυχόν απονομή σ’ αυτούς 
βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών. 

2. Μέτοχοι του Τομέα Προνοίας Αστυνομικών του ΤΕΑ−
ΠΑΣΑ, που διαγράφονται από αυτόν και στη συνέχεια με 
νόμο, δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη αποκαθίστα−
νται στην ενέργεια, χωρίς να εκτελούν πραγματική υπηρε−
σία, δικαιούνται για τον αναγνωριζόμενο χρόνο ενεργείας, 
για τον οποίο δεν εκτέλεσαν πραγματική υπηρεσία, να 
ασφαλισθούν εκ νέου, μόνο εάν χορηγήθηκαν σ’ αυτούς 
αποδοχές ενεργείας, καταβάλλοντας υπέρ του Τομέα τις 
προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, που υπολογίζο−
νται στις αποδοχές του βαθμού που λαμβάνουν κατά την 
ημερομηνία της κάθε διαγραφής τους. Ο χρόνος αυτός 
και για κάθε αποκατάσταση τους αναγνωρίζεται ως νέος 
αυτοτελής χρόνος ασφάλισης.

3. Για την θεμελίωση και μόνον του δικαιώματος λή−
ψης εφάπαξ βοηθήματος, που αφορά τον νέο αυτοτελή 
χρόνο ασφάλισης, των μετόχων των παραγράφων 1α και 
2 της παρούσας, συνυπολογίζεται ο συνολικός χρόνος 
ασφάλισης στον Τομέα.

4. Για τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθή−
ματος των μετόχων των παραπάνω κατηγοριών, που 
ασφαλίστηκαν πριν την 1−1−1993, εφαρμόζονται οι δια−
τάξεις που ισχύουν για τους παλαιούς ασφαλισμένους 
μετόχους του Τομέα.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για όσους διαγρά−
φονται για πρώτη φορά από το Σώμα της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μετά.

Για τους μετόχους που διαγράφηκαν μέχρι την προ−
ηγούμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρού−
σας απόφασης, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ.
Φ.218/990/1999 (Β 1631) απόφαση Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ− ΠΕΤΡΑΛΙΑ 
F

   Αριθμ. 7209 (7)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός Σταθ−
μός Δ.Δ. Λούρου» Δήμου Λούρου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώδικας 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1−7 του ν. 2503/1997 «περί 

Διοίκησης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης των 
θεμάτων για την τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 2169/10.4.2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία συστή−
θηκε ο Παιδικός Σταθμός Λούρου Δήμου Λούρου, η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 556 τ.Β΄/15.5.2001.

4. Την υπ’ αριθμ. 65/2004 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λούρου, «περί εγκρίσεως του Οργανι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Παιδικού Σταθμού 
Δ.Δ. Λούρου», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 
6739/18.10.2004 απόφαση μας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1640 τ.Β/5.11.2004.

5. Την υπ’ αριθμ. 11/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Λούρου περί 
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.

6. Την υπ’ αριθμ. 43/2008 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας, η οποία γνω−
μοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

7. Την υπ’ αριθμ. 84/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λούρου με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση 
του ΟΕΥ του ανωτέρω Νομικού Προσώπου.

Β. Την υπ’ αριθμ. 23302/10.1.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40001

φής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ., «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας», στο Γενικό Δ/ντή, στο Δ/ντή 
και στους Πρ/νους των τμημάτων της Δ/νσης Τοπικής 
Αυτ/σης και Δ/σης των Νομών, εκτός της έδρας της 
Περιφέρειας (ΦΕΚ 111 τ. Β/10.1.2008)».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση προκα−
λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώ−
που οικονομικού έτους 2009, ύψους 15.000,00 €, η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις στον ΚΑΕ 6041, αποφα−
σίζουμε:

Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 84/2008 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λούρου περί τροποποίησης του 
Ο.Ε.Υ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. 
Λούρου», στο άρθρο 10 «Οργανική Σύνθεση Προσωπι−
κού», στο οποίο προστίθεται Γ μέρος ως εξής:

Γ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• Κλάδος ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας − θέσεις δύο (2)
• Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας − θέση μία 

(1)
Κατά τα λοιπά άρθρα ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−

ρεσίας του Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Λούρου Δήμου Λού−
ρου παραμένει ως έχει (ΦΕΚ 1640 τ.Β/5.11.2004).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πρέβεζα, 4 Δεκεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέας Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

F
     Αριθμ. οικ. 37907 (8)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό 

Οργανισμό «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου Ελευ−
θερίου Κορδελιού Ν. Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6 
παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α/1997) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) που 
αφορά την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα.

3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 75120/4.12.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό ότι με την 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/426/22308/27.10.2008 απόφαση της επιτρο−
πής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. και 
την υπ’ αριθμ. 67734/4.12.2008 απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκαν για τους πρωτο−
βάθμιους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου έως ένα (1) έτος και για 
τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα.

4. Το υπ’ αριθμ. 17334/21.7.2008 έγγραφό μας που αφο−
ρά την εισήγησή μας για την απασχόληση προσωπικού 
με σύμβαση μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό Οργανι−
σμό «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου Ελευθερίου Κορ−
δελιού Νομού Θεσσαλονίκης.

5. Την υπ’ αριθμ. 7/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥ−
ΡΗ» του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού για τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, με πρόβλεψη στους αντί−
στοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Πολιτιστικού 
Οργανισμού «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου Ελευθερίου 
Κορδελιού, έτους 2008, συνολικού ποσού 110.000,00€ για 
την αντιμετώπιση της δαπάνης των συμβάσεων αυτών.

6. Την από 10.6.2008 γνωμοδότηση του δικηγόρου Ευ−
στάθιου Καρυπίδη, η οποία βεβαιώνει ότι οι κατωτέρω 
συμβάσεις δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και 
είναι γνήσιες συμβάσεις έργου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι 
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης 
έργου έως ένα (1) έτος στον Πολιτιστικό Οργανισμό 
«ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού 
Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής:

ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ένας (1) Αγιογράφος
Ένας (1) Εκπαιδευτής λαϊκής τέχνης
Ένας (1) Εκπαιδευτής σκίτσου
Ένας (1) Εκπαιδευτής χειροποίητου κοσμήματος
Ένας (1) Εκπαιδευτής ψηφιδωτού
Δύο (2) Ζωγράφοι
Τέσσερις (4) Μουσικοί
Δύο (2) Σκηνοθέτες – Θέατρο
Ένας (1) Φωτογράφος
Έξι (6) Χοροδιδάσκαλοι

ΣΥΝΟΛΟ: Είκοσι (20)

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι αυτό 
που ορίζεται στην 7/2008 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού «ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού.

Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.

Το συνολικό ποσό αμοιβής δεν θα υπερβεί το ποσό 
των 110.000,00 €.

Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος 
Ελευθερίου Κορδελιού.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το 
εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν όργανο.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των 
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Πολιτιστικού 
Οργανισμού «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου Ελευθερίου 
Κορδελιού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 
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     ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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