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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2−846 (1)
Έγκριση κυκλοφορίας Αντλίας Υγρών Καυσίμων σειράς 

QUANTIUM 200T του οίκου Tokheim Sofitam Italia.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. 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. Το άρθρο 5 του π.δ. 228/1990 «Τροποποίηση και 
Συμπλήρωση του π.δ. 397/1988 − Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/5.7.1990).

3. Το άρθρο 3 του π.δ. 524/1978 «Περί Κωδικοποιήσεως 
εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των ανα−
φερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του Διεθνούς Συ−
στήματος Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/ 15.7.1978).

4. Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», 
(ΦΕΚ 19/Α΄/1.2.1996).

5. Το π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51/Α΄/18.3.1996).

6. Το άρθρο 28 της υπουργικής απόφασης Φ3/2587/78 
«Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέτρων και 
Σταθμών» (ΦΕΚ 70/Β΄/26.1.1979), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/Β΄/ 
4.12.1986) υπουργικής απόφασης.

7. Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. Β3−77/14.4.2006 υπουρ−
γικής απόφασης «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγρά−
φων με εντολή Υφυπουργού», (ΦΕΚ 526/B΄/27.4.2006).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

9. Το υπουργικό διάταγμα με αριθμό 13125/13.10.2004, 
της Γεν. Δ/νσης Εναρμόνισης της Αγοράς και Προστα−
σίας των Καταναλωτών του Υπ. Παραγωγικών Δραστη−
ριοτήτων της Ιταλίας.

10. Τις από 10.1.2006 και 17.4.2006 αιτήσεις της εται−
ρείας ΟΛΚΕΜ Α.Ε. (Δαμβέργη 13, Τ.Κ. 121 31 Περιστέρι, 
Αθήνα, τηλ. 210−5773509), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των Αντλι−
ών Υγρών Καυσίμων σειράς QUANTIUM 200T (μοντέλα 
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Q200T 1−1, Q200T 1−1c, Q200T 1−1cm, Q200T 1−2, Q200T 
1−2c, Q200T 1−2cm, Q200T 2−2, Q200T 2−2d, Q200T 2−
2c, Q200T 2−2dc, Q200T 2−2cm, Q200T 2−2dcm, Q200T 
HD 1−1, Q200T HD 1−1c, Q200T HD 1−1cm, Q200T HD 2−2, 
Q200T HD 2−2c, Q200T HD 2−2cm, Q200T HD 2−2d, Q200T 
HD 2−2dc, Q200T HD 2−2dcm, Q200T VHS 1−1, Q200T 
VHS 1−1c, Q200T LPG 1−1) του οίκου Tokheim Sofitam 
Italia ττου εισάγονται στην Ελλάδα από την εταιρεία 
ΟΛΚΕΜ Α.Ε. (Δαμβέργη 13, Τ.Κ. 121 31 Περιστέρι, Αθήνα, 
τηλ. 210−5773509).

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω Αντλιών 
Υγρών καυσίμων:

Μοντέλο Αριθμός 
προϊόντων

Αρ. ακρο−
σωληνίων

Παροχή 
(L/min)

1−1 1 1 40/50

1−1c 1 1 40/50

1−1cm 1 1 40/50

1−2 1 2 35/50

1−2c 1 2 35/50

1−2cm 1 2 35/50

2−2 2 2 40/50

2−2d 2 2 40/50

2−2c 2 2 40/50

2−2dc 2 2 40/50

2−2cm 2 2 40/50

2−2dcm 2 2 40/50

Μοντέλο Αριθμός 
προϊόντων

Αρ. ακρο−
σωληνίων

Παροχή 
(L/min)

HD 1−1 1 1 80

HD1−1C 1 1 80

HD1−1cm 1 1 80

HD 2−2 2 2 80

HD 2−2c 2 2 80

HD 2−2cm 2 2 80

HD 2−2d 2 2 80

HD 2−2dc 2 2 80

HD 2−2dcm 2 2 80

VHS 1−1 1 1 130

VHS1−1C 1 1 130

LPG 1−1 1 1 50

3. Τα κύρια μέρη των αντλιών QUANTIUM 200T είναι:
α) Αντλία/διαχωριστής αερίων: ΤΟΚΗΕΙΜ μοντέλο/ ΕΡΖ 

ή μοντέλου PAS V3
β) Ογκομετρητής ΤΟΚΗΕΙΜ μοντέλο ΜΑ 26. Ειδικά 

για το μοντέλο Q200T LPG 1−1 ογκομετρητής ΤΟΚΗΕΙΜ 
LPG 700

γ) Παλμοδότης (παλμοπομπός) ΤΟΚΗΕΙΜ μοντέλο 
ΜΡ−Τ1

δ) Ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης ΤΟΚΗΕΙΜ μοντέλο 
WWC T1

ε) Μηχανικό καταγραφικό − σύστημα ένδειξης VEEDER 
ROOT τύπος VR 1623

4. Τα ανωτέρω μοντέλα Αντλιών Υγρών Καυσίμων πρέπει 
να σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας του 
ογκομετρητή σύμφωνα με το άρθρο 391 της 14/89 Α.Δ.

5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω 
Αντλιών Υγρών Καυσίμων στους ελέγχους που γίνο−
νται από Αρμόδια Όργανα, πρέπει να αναγράφονται 
επ’ αυτών κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανε−
ξίτηλο και σε σημείο που να διακρίνονται καλά, οι εξής 
ενδείξεις:

α) Ο οίκος κατασκευής των εν λόγω Αντλιών,
β) Η ονομασία και ο τύπος των Αντλιών,
γ) Η μονάδα μέτρησης ήτοι, Λίτρο,
δ) Ο αριθμός εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα, 

ήτοι Φ2/846/2006.
6. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω 

Αντλιών Υγρών Καυσίμων, γίνεται με την επικόλληση 
από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και 
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση 
μας, εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή, ότι 
δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της υπηρεσίας 
μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής κ.α.α.
Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 18070 (2)
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 

«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη−
ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά 
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συ−
στήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκη−
σης» (ΦΕΚ 151 Α ΄/6.8.2004).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 125189/362 (ΦΕΚ 126/
Β/7.2.2003) κοινής υπουργικής απόφασης: «Καθορισμός 
αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 126866/3017 (ΦΕΚ 1072/Β/ 
1.8.2003) κοινής υπουργικής απόφασης: «Τροποποίηση 
στη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φο−
ρέων Διαχείρισης. α. Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. β. Χελ−
μού − Βουραϊκού και γ. Υγροτόπων Αμβρακικού, που κα−
θορίζονται αντίστοιχα με τις υπ’ αριθμ. 125189/362/2003 
(Β 126), 125207/393/2003 (Β 140) και 125566/996/2003 (Β 
364) κοινές υπουργικές αποφάσεις».
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5. Τις προσκλήσεις 165661/1356/8.4.2005, 165671/1366/ 
8.4.2005, 165672/1367/8.4.2005, 165896/1834/11.5.2005 του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

6. Το υπ’ αρ. 8720/2.8.2005 έγγραφο του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο ορί−
ζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων. 

7. Το υπ’ αρ. Δ7/12381/455/6.7.2005 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

8. Τα υπ’ αρ. 5095/1.9.2005 και 404/20.1.2006 έγγρα−
φα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με τα 
οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας. 

9. Το υπ’ αρ. 6277/13.5.2005 έγγραφο της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Χανίων, με το οποίο ορίζεται ο εκπρό−
σωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. 

10. Το υπ’ αρ. 324/13.6.2005 έγγραφο της ΤΕΔΚ Νομού 
Χανίων, με το οποίο ορίζεται κοινός εκπρόσωπος των 
Δήμων Ανατ. Σελίνου και Θερίσου.

11. Το υπ’ αρ. 4/2005 πρακτικό του Δημοτικού Συμβου−
λίου Σφακίων, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του 
οικείου Δήμου.

12. Το υπ’ αρ. 6/2005 πρακτικό του Δημοτικού Συμβου−
λίου Μουσούρων, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος 
του οικείου Δήμου.

13. Τις από 27.5.2005, 2.6.2005, επιστολές των Μη Κυ−
βερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με τις οποί−
ες ορίζουν τους εκπροσώπους τους, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο−
ρέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ως εξής:

1. Γαλάνη Αντώνιο του Βασιλείου, Γεωπόνο, ως εκ−
πρόσωπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αναπληρωτή τον Γλύτση 
Μανώλη του Αντωνίου Περιβαλλοντολόγο στο Τμήμα 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

2. Κασιωτάκη Βασίλειο του Δημητρίου, Διευθυντή Δα−
σών Χανίων, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Κυριακά−
κη Ευστράτιο του Δημητρίου, αναπληρωτή Διευθυντή 
Δασών Χανίων.

3. Γεωργογιάννη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, ΠΕ1 Μη−
χανικών, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με 
αναπληρώτρια την Κονταράτου Κυριακή του Γεωργίου, 
ΠΕ1 Μηχανικών.

4. Ρούσσο Θωμά του Αχιλλέα Προϊστάμενο της Δι−
εύθυνσης Δασών Περιφέρειας Κρήτης, ως εκπρόσωπο 
της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη 
Μανόλη του Σταύρου, Δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών 
Ν.Α. Χανίων.

5. Νικηφοράκη Νικηφόρο του Εμμανουήλ, Νομαρχιακό 
Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Χανίων, με αναπληρωτή τον Φραντζεσκάκη Γεώργιο 
του Αντωνίου, Νομαρχιακό Σύμβουλο.

6. Παπαδερό Ελευθέριο του Μιχαήλ, Δήμαρχο Ανατ. 
Σελίνου, ως εκπρόσωπο των Δήμων Ανατ. Σελίνου και 
Θερίσου, με αναπληρωτή τον Χναρά Ευάγγελο του Νι−
κολάου, Δήμαρχο Θερίσου. 

7. Λύκο Ιωσήφ του Ιωάννη, Δήμαρχο Σφακίων, ως 
εκπρόσωπο του Δήμου Σφακίων με αναπληρωτή τον 
Μπραουδάκη Ιωάννη του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο.

8. Αρναντωνάκη Ξενοφώντα του Δημητρίου, Δήμαρχο 
Μουσούρων, ως εκπρόσωπο του Δήμου Μουσούρων, με 

αναπληρωτή τον Σολιδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, 
Δημοτικό Σύμβουλο Μουσούρων. 

9. Καργιολάκη Χαρίκλεια του Μιχαήλ, Δρα Δασολό−
γο, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Ν.Α. Χανίων , 
με αναπληρώτρια την Μαρμαρά Αικατερίνη του Χαρα−
λάμπους, Δασολόγο στο τμήμα Διαχείρησης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχε−
διασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ως ειδικό επιστήμονα.

10. Φραγκιαδάκη Χρήστο του Παύλου, Γεωπόνο, με 
αναπηρωτή τον Παρασύρη Νικόλαο του Αναστασίου, Γε−
ωπόνο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Κρήτης, ως ειδικό επιστήμονα.

11. Αρνέλλο Ιωάννη του Σωτηρίου, Δασολόγο, από 
την Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων ως εκπρόσωπο 
των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
με αναπληρώτρια την Ρωσσομουστακάκη Μαρία του 
Νικολάου, Βιολόγο, από την Ελληνική Εταιρεία Προ−
στασίας της Φύσης.

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Γαλάνης Αντώνιος του 
Βασιλείου, Γεωπόνος.

Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του 
παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι τριετής.

Η 32644/29.7.2005 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ−
λοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 1107) κα−
ταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

Αριθμ. 8301 (3)
Ορισμός κριτών και συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτρο−

πής για την επαναξιολόγηση πράξης «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ – ΕΝΗ−
ΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ» με Τελικό Δικαιού−
χο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που υποβλήθηκε και 
εγκρίθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 1.1. του ΕΠΕΑΕΚ 
ΙΙ Ενέργεια 1.1.3 «Έγκαιρη και Συστηματική Ανίχνευση, 
Αξιολόγηση και Υποστήριξη των Μαθητών με Μαθη−
σιακά Προβλήματα, Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας 
και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», Κατηγορία Πρά−
ξεων α΄: «Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη 
μαθησιακών προβλημάτων και προβλημάτων λόγου 
και ομιλίας στην προσχολική και την σχολική ηλικία 
για όλα τα παιδιά».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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. Τον κανονισμό 2082/1993 του Συμβουλίου των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2005)5642/ 
15.12.2005, σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης το οποίο εντάσσεται στο κοινοτικό 
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πλαίσιο στήριξης για κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμ−
βάσεις του στόχου 1 στην Ελλάδα.

4. Την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων Ε(2005) 4788/5.12.2005 για την τροποποίηση της 
απόφασης Ε(2000)3405/28.11.2000 με την οποία εγκρί−
νεται το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του στόχου 1 
στην Ελλάδα.

5. Το ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση, και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις».

6. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1553/Β΄/14.12.2000) 
για τη «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης».

7. Την υπ’ αριθμ. 17758/8.9.2005 κοινή υπουργική από−
φαση με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΚΠΣ. 

8. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2140/3.2.2006 απόφαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ μέσω 
της γραπτής διαδικασίας και ειδικότερα το αναλυτικό 
περιεχόμενο του Μέτρου 1.1.

9. Την υπ’ αριθμ. 12403/21.11.2003 πρόσκληση εκδή−
λωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων 
στα πλαίσια της Ενέργειας 1.1.3. κατηγορία πράξεων Α: 
«Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη μαθησιακών 
προβλημάτων και προβλημάτων λόγου και ομιλίας στην 
προσχολική και την σχολική ηλικία για όλα τα παιδιά» 
της Ενέργειας 1.1.3. Έγκαιρη και Συστηματική Ανίχνευση, 
Αξιολόγηση και Υποστήριξη των Μαθητών με Μαθη−
σιακά Προβλήματα, Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας και 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

10. Την υπ’ αριθμ. 11354/5.9.2003 απόφαση Ένταξης 
της πράξης «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ» με 
κωδικό MIS: 86417.

11. Το με αρ. πρωτ. 2171/14.3.2006 αίτημα Τροποποίησης 
της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
– ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ». 

12. Την υπ’ αριθμ. Φ908/32075/Η/2.4.2004 απόφαση δι−
ορισμού του Ειδικού Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού 
Τομέα Διαχείρισης προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης του ΥΠΕΠΘ. 

13. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/35235/16.4.2004 (ΦΕΚ 583/τ.Β/ 
19.4.2004 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής στον Ειδικό Γραμματέα Ενιαίου Διοικητικού Τομέα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης του ΥΠΕΠΘ.

14. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκε−
κριμένα: την προώθηση της διαδικασίας αξιολόγησης 
των προτάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
των αναφερόμενων στη σχετική προκήρυξη, την απο−
τελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας και την κα−
λύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και τη λειτουρ−
γία του εν λόγω συλλογικού οργάνου εκτός ωραρίου 
εργασίας για υπαλλήλους ή μισθωτούς του δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

15. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη η οποία θα 
καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με έκ−
δοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα 
με το ν. 3205/2003, αποφασίζουμε: 

την έγκριση του έργου επαναξιολόγησης και την ανά−
θεση σε ανεξάρτητους εξωτερικούς κριτές την επανα−
ξιολόγηση της πράξης «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗ−
ΤΟΠΟΙΗΣΗ» με Τελικό Δικαιούχο το Παιδαγωγικό Ιν−
στιτούτο που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο 
της Πρόσκλησης 12403/21.11.2003 και αφορά το μέτρο 
1.1. του ΕΠΕΑΕΚ/Ενέργεια 1.1.3 Κατηγορία Πράξεων α’: 
«Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη μαθησιακών 
προβλημάτων και προβλημάτων λόγου και ομιλίας στην 
προσχολική και την σχολική ηλικία για όλα τα παιδιά» 
ως εξής:

1. Μαρμαρινός Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής παιδαγω−
γικής του ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Τσιπλητάρης Αθανάσιος, ομότιμος καθηγητής παι−
δαγωγικής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έργο των κριτών είναι η επαναξιολόγηση της εγκε−
κριμένης πρότασης, με βάση τα σχετικό αίτημα τροπο−
ποίησης που υποβλήθηκε. 

Η πρόταση θα επαναξιολογηθεί από τους δύο κριτές 
οι οποίοι θα υποβάλλουν τα σχετικά φύλλα αξιολόγησης 
με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην πρόσκληση.

Επίσης συγκροτείται γνωμοδοτική Επιτροπή επανα−
ξιολόγησης αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη: 

1. Τσαγιάννη Βασίλειο, Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠΕ−
ΑΕΚ.

2. Σαμπάνη Παναγιώτα, Προϊστάμενη της Μονάδας Β1
3. Γραμματικοπούλου Μόνικα, στέλεχος της Μονάδας Β1.
Η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνει από της Σίλλερ−

Κόλια Χριστίνα, υπάλληλος του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε 15 μέρες με 
ημερομηνία έναρξης την υπογραφή της παρούσης.

Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων θα είναι επί 
πλέον του ωραρίου εργασίας τους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 45667/Α2 (4)
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών και του γραμμα−

τέα του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκ−
κλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 

14 τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκ−
παίδευσης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
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λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις.».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/12412/0022/3.3.2006 εγκύκλιο του 
ΓΑτ.Κ. « Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδημα−
τικής πολιτικής έτους 2006».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24834/Α2/9.3.2006 
υπουργικής απόφασης «Ορισμός μελών του Εποπτικού 
Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ−
σης».

5. Το μόνιμο χαρακτήρα και την αναγκαιότητα λει−
τουργίας εκτός του κανονικού ωραρίου του Εποπτικού 
Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ−
σης.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της 
Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για 
το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 17.612 ευρώ, που θα 
αντιμετωπιστεί από τις γραμμένες πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 
0515 του Ειδικού Φορέα 19−230 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2006 της Διεύθυνσης Εκκλησιαστι−
κής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/2004 (ΦΕΚ 608/2004 τ.Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε από 9.3.2006 την αμοιβή των μελών και 
του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ−
μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε 44 ευρώ και 03 
λεπτά κατά συνεδρίαση για το έτος 2006 και 7/100 του 
βασικού μισθού του 18ου Μ.Κ. της Υ.Ε. κατηγορίας κατά 
συνεδρίαση για καθένα από τα επόμενα έτη.

Το ανώτατο όριο συνεδριάσεων κατά έτος ορίζεται 
σε 40.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ

F
Αριθμ. 45796/Β1 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ1 231/Β1/425/25.8.2000 

υπουργικής απόφασης « Έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης (Β΄ 1099)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 1 και 4 του ν. 2083/1992 «Εκσυγ−

χρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159),
β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 608).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( συνεδρίαση αριθμ. 2770/ 
29.6.2005 και 2777/8.3.2006).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Το τρίτο εδάφιο της 8ης παραγράφου του άρθρου 39 

της Φ1.231/Β1/425/2000) υπουργικής απόφασης «Έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Β 1099) αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Επιμελητές, Βοηθούς, Επι−
στημονικούς Συνεργάτες και Ε.Τ.Ε.Π. χορηγούνται από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο, άδειες μητρότητας και αναρ−
ρωτικές άδειες ως ακολούθως:

Α. Άδειες μητρότητας. Στα μέλη των παραπάνω κατη−
γοριών προσωπικού που κυοφορούν, χορηγείται άδεια 
μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και 
τρείς (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφο−
ρίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα 
ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μετα−
γενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, 
η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την 
πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η πα−
ράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου 
της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο 
τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από 
αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της 
άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλι−
στεί συνολικός χρόνος πέντε (5) μηνών.

Στα μέλη του εν λόγω προσωπικού που κυοφορούν και 
έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση 
της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κα−
νονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίω−
ση θεράποντος ιατρού και Διευθυντή γυναικολογικής ή 
μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού 
ιδρύματος.

Στις γυναίκες μέλη του εν λόγω προσωπικού που υι−
οθετούν τέκνα, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με 
πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά 
την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον 
το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξη (6) ετών.

Επιδόματα λόγω τοκετού που καταβλήθηκαν στο μέ−
λος του εν λόγω προσωπικού του πανεπιστημίου λόγω 
υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανι−
σμούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλο−
νται κατά τη διάρκεια τη άδειας μητρότητας, εφόσον 
η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του πα−
νεπιστημίου.

Β. Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υπο−
χρεώσεις Η μητέρα μέλος του εν λόγω προσωπικού, 
δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανα−
τροφή παιδιού.

Γ. Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας. Το μέλος του εν 
λόγω προσωπικού που έχει συμπληρώσει τριετή πραγ−
ματική υπηρεσία και είναι ασθενής ή χρειάζεται να 
αναρρώσει δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές 
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τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από 
την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδει−
ών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πε−
νταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή 
δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.

Μέλος του εν λόγω προσωπικού με πραγματική υπη−
ρεσία λιγότερη από τρία (3) έτη, δικαιούται για τους 
ίδιους λόγους, αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων 
μηνών όσα και τα έτη υπηρεσίας του, από την οποία 
αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που 
έχει μέχρι τότε λάβει. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον 
έξη (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.

Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέ−
ρες απουσίας λόγω ασθένειας, που προηγήθηκαν της 
άδειας.

Τα μέλη του εν λόγω προσωπικού που πάσχουν από 
δυσίατα νοσήματα δικαιούνται αναρρωτικές άδειες, των 
οποίων η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των 
αδειών των προηγούμενων παραγράφων. 

Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Δ. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική 
άδεια χορηγείται ανά τρίμηνο ή σε περίπτωση δυσία−
των νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα 
από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, 
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 
166 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται:
α) με υπεύθυνη δήλωση του μέλους του παραπάνω 

προσωπικού ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού έως 
δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από 
τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος, 

β) με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού έως τρείς 
(3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξη 
(6) κατ’ έτος,

γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου 
νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι 
περισσότερες από δέκα (10) ημέρες κατ’ έτος. 

Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών 
των περιπτώσεων (α), (β) και (γ), που χορηγούνται χωρίς 
γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής δεν υπερβαίνει 
αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.

Το μέλος του εν λόγω προσωπικού υποχρεούται να 
δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.

Η αποστολή ιατρού για έλεγχο μέλους του παραπάνω 
προσωπικού που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρω−
τικών αδειών κατ’ επανάληψη είναι υποχρεωτική για 
την υπηρεσία. 

Ε. Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας. Η 
αναρρωτική άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του 
μέλους των ως άνω κατηγοριών προσωπικού ή και αυ−
τεπαγγέλτως.

Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ 
έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας 
υγειονομικής επιτροπής με εξαίρεση την περίπτωση 
που η άδεια χορηγείται βάσει κοινής γνωμάτευσης του 
διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και ενός για−
τρού του ιδίου νοσοκομείου.

Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας 
όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει 
η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη 
γνωμάτευσή της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον 

ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειο−
νομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτρο−
πής, να ζητήσει με ένστασή του, νέα εξέταση από την 
οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, είτε όταν η πρωτο−
βάθμια έχει απορρίψει εξ’ ολοκλήρου την αίτησή του, 
είτε όταν η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής δεν 
είναι ομόφωνη. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται 
από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται 
υποχρεωτικά. 

Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της 
ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και το 
μέλος του εν λόγων προσωπικού για την κατ’ εξαίρεση 
χορήγηση άδειας σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο 
της περίπτωσης Ε΄ του παρόντος άρθρου. 

Η αίτηση μέλους του εν λόγω προσωπικού για παρά−
ταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο 
μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της 
άδειας που του έχει χορηγηθεί.

Ύστερα από κάθε εξέταση καθώς και μετά τη λήξη 
του ανώτατου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι 
υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος εί−
ναι ιάσιμη ή όχι. Στην δεύτερη περίπτωση και αφού η 
γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος του παραπάνω 
προσωπικού απολύεται αναλόγως εφαρμοζομένων στην 
περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 164 του 
Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπο−
ρούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως τα μέλη του 
παραπάνω προσωπικού στις δευτεροβάθμιες υγειονο−
μικές επιτροπές για απόλυσή τους εάν κρίνουν ότι δεν 
μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους λόγω σωμα−
τικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί 
αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη της αναρρωτικής 
άδειας.

Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επι−
τροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγων ασθένει−
ας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή 
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής 
ενώπιον της επιτροπής προσφυγών όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 167, με την επιφύλαξη της διάταξης του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 168 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή το μέλος του εν λόγω προσωπικού κατά της 
γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με 
την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας. 

Το μέλος του εν λόγω προσωπικού είναι υποχρεωμένο 
να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητή−
σει η επιτροπή. Εάν δεν παρουσιαστεί δεν χορηγείται 
αναρρωτική άδεια.

Το μέλος του παραπάνω προσωπικού, που βρίσκεται 
δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται αμέ−
σως μόλις ασθενήσει να υποβάλει αίτηση χορήγησης 
αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική 
επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για 
οποιοδήποτε λόγο το ως άνω μέλος έως ότου επανέλθει 
στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση 
με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτρο−
πή της έδρας του μέλους του παραπάνω προσωπικού.

Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη 
χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρα−
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κολούθηση του μέλους του παραπάνω προσωπικού για 
ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή άδεια δεν 
χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.

Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επι−
τροπής για μη χορήγηση εν όλω ή εν γένει άδειας δεν 
επιφέρει συνέπειες σε βάρος του μέλους του παραπάνω 
προσωπικού, εφόσον ή άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί 
βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επι−
τροπής εκτός εάν για τη χορήγησή της διαπιστώνεται 
βαριά αμέλεια ή δόλος του μέλους του εν λόγω προ−
σωπικού.

Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ’ οίκον ασθένειας 
του μέλους του παραπάνω προσωπικού διατηρούνται 
σε ισχύ. 

Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται πρωτοβάθμια ή 
δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, νοείται η αντί−
στοιχη επιτροπή στην οποία υπάγεται το διοικητικό 
προσωπικό του πανεπιστημίου».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 46350/Ε5 (6)
Καθορισμός Γενικών Ενιαίων Κανόνων για την κατάρ−

τιση των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων 
των Τ.Ε.Ι.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α´ 114) «Διάρθρωση 

της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων 
του τεχνολογικού τομέα αυτής».

β. Του άρθρου 2 του ν. 3404/2005 (Α´ 260) «Ρύθμιση 
θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

γ. Του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού. 

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (Β´ 608) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης κατά την τρίτη (3/16.3.2006) 
συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

1. Το πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται στα περιγράμ−
ματα των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν την πε−
ριγραφή του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους 
του μαθήματος, τον σκοπό διδασκαλίας και τα ανα−

μενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, περικλείουν δε 
σύγχρονη βιβλιογραφία για το σπουδαστή στην οποία 
περιλαμβάνεται και Ελληνική αντίστοιχη. Τα μαθήματα 
θεωρούνται ολοκληρωμένα όταν παρέχουν γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες στο αντικείμενο σπουδών 
αλλά και σε συναφή αντικείμενα και δίδουν ειδική βα−
ρύτητα στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων 
του σπουδαστή, όπως ανάπτυξη πρωτοβουλιών, κριτική 
σκέψη, ομαδική εργασία, ικανότητα επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων κ.λπ., αλλά και κάθε δραστηριότητας που 
απορρέει από την εξέλιξη της επιστήμης, της έρευνας 
και της τεχνολογίας. 

2. Προκειμένου τα προγράμματα σπουδών να συν−
δυάζουν υψηλό τεχνολογικό χαρακτήρα παράλληλα με 
υψηλό ακαδημαϊκό και επιστημονικό επίπεδο, θα πρέπει 
συνολικά στο πρόγραμμα σπουδών οι ώρες διδασκαλί−
ας των θεωρητικών μαθημάτων να είναι τουλάχιστον 
κατά 50% περισσότερες από τις ώρες διδασκαλίας των 
εργαστηριακών μαθημάτων.

3. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο 
εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στo άρθρο 14 του 
ν. 3374/2005. Σε κάθε μάθημα κατανέμονται Πιστωτικές 
ή Διδακτικές Μονάδες (ECTS). Οι συνολικές Πιστωτικές 
Μονάδες ανέρχονται σε 30 ανά εξάμηνο. Κάθε Πιστωτι−
κή Μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες Φόρτου Εργασίας.

4. Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου, για την 
κατάρτιση του προγράμματος ο φόρτος εργασίας υπο−
λογίζεται σε κάθε μάθημα κατά προσέγγιση τριπλάσιος 
του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ίσος προς το 
χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας. Οι εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας του τυπικού προγράμματος θα πρέ−
πει να είναι από 24 έως 26. Τα μαθήματα διακρίνονται σε 
γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής και ειδικότητας. Τα 
μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν το 70% του συνόλου. Στα μαθήματα γε−
νικής υποδομής περιλαμβάνονται τα μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α 
(Διοίκησης – Οικονομίας – Νομοθεσίας – Ανθρωπιστικών 
Σπουδών) και επιχειρηματικότητας. 

5. Για τη λήψη πτυχίου, ο σπουδαστής παρακολου−
θεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών μέχρι 40 μαθήματα, 
συμπεριλαμβανομένης και της πτυχιακής εργασίας, 
στα οποία περιλαμβάνονται μέχρι 10% κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται μετά 
το 4ο εξάμηνο. Ο συνολικός αριθμός των κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικών μαθημάτων που προσφέρονται πρέπει να 
είναι διπλάσιος του αριθμού των κατ’ επιλογήν υποχρε−
ωτικών μαθημάτων που οφείλει να παρακολουθήσει ο 
σπουδαστής. Ως προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται 
αποκλειστικά το θεωρητικό μέρος μαθημάτων άλλων 
τμημάτων της ιδίας ή άλλης σχολής ή το θεωρητικό μέ−
ρος κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του ιδίου 
τμήματος που δεν έχει επιλέξει ο σπουδαστής. 

6. Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, πραγματοποιείται 
η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση στο επάγ−
γελμα στις οποίες κατανέμονται 20 και 10 πιστωτικές 
μονάδες αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
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Αριθμ. 21176 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας και 

εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας, κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες, για υπαλλήλους αορίστου χρόνου 
στην Ε.Ο.Ε. έτους 2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Στις διατάξεις:
α) Του α.ν. 397/1968 «Περί επανασυστάσεως της Γε−

νικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων 
αυτής».

β) Του π.δ. 77/1985 «Οργανισμός στις Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού». 

γ) 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).

δ) Του ν. 2592/1998 άρθρο 15 (ΦΕΚ 57/Α/98) «Ανα−
προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του 
Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και στις 
διατάξεις».

ε) Του π.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργή−
σεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατά−
ξεων στις κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και 
Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας».

ζ) Το άρθρο 16 του ν. 3205/23.12.2003 (ΦΕΚ 297/Α/ 
23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.» 

η) Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022 απόφαση “Επέκταση των 
διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α” ΦΕΚ/Α΄ 215/5.2.2004. 

2. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 (ΦΕΚ 282/Β/8.3.2006) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού».

3. Του π.δ. 70/1975 «Περί οργανώσεως των υπηρεσιών 
και διαρθρώσεως των τακτικών θέσεων του προσωπικού 
στις ΕΟΕ».

4. Στις αυξημένες ανάγκες τις ΕΟΕ σε προσωπικό καθ’ 
στις ημέρες του μήνα καθώς και στις νυκτερινές ώρες σε 
νυχτοφύλακες, εργαζομένους κολυμβητηρίων σε 24ωρη 
βάση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, διεξαγωγής 
αγώνων, διεξαγωγής συνόδων στις εγκαταστάσεις στις 
ΕΟΕ, στην Αρχαία Ολυμπία και του Διεθνούς meeting 
Στίβου που θα διεξαχθεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις 
καθώς και για την διεξαγωγή εργασιών της προετοιμα−
σίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ποσού 130.000,00 €, σε βάρος 
του προϋπολογισμού της ΕΟΕ (ΝΠΔΔ) όπου υπάρχουν 
εγγεγραμμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

6. Τα υπ’ αριθμ. 4393/7.2.2006 και 4391/7.2.2006 έγγρα−
φα της ΕΟΕ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται για το έτος 2006, εργασία προς συμπλή−
ρωση του κανονικού ωραρίου, και υπερωριακή απασχό−
ληση του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της ΕΟΕ που 
λειτουργεί ως ΝΠΔΔ, ως εξής:

− εργασία προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου.
α) Ημερήσια και νυκτερινή εργασία Κυριακών και Εξαι−

ρέσιμων ημερών, 350 ωρών συνολικά κατ’ άτομο για 50 
υπάλληλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

β) Νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών για 6 άτομα, 
1500 ωρών ανά άτομο.

− εργασία πέραν της υποχρεωτικής που αφορά απο−
γευματινή εργασία 200 ωρών κατ’ άτομο για 69 υπαλ−
λήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η δαπάνη για την Ε.Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 
130.000,00 € και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
κωδικό 0261 ποσού 80.000,00 €, για υπερωρίες και στον 
κωδικό 0263, ποσού 50.000,00 € για νυκτερινά εξαιρέσι−
μα, με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΕΟΕ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του τακτικού 
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανά−
γκες του νομικού προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
Στην υπ’ αριθμ. 50571/24712/05/12.4.2006 απόφαση 

του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 536/28.4.2006, 
στη σελίδα 6916, στήλη α΄ και στίχο 3ο εκ των άνω, 
γίνεται η πιο κάτω διόρθωση: 

Από το λανθασμένο ...«ΜΠΕΡΜΑΝΤΙΝΟ»..., στο ορθό
.... «ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΙΝΟ» ....

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)


		2007-02-14T20:32:46+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




