
EΘNIKo IΔPYMA NEoTHTAΞ

ΓPAΦE!o ΔlEYΘYNoNToΣ ΣYMBoYΛoY

Aρ. Πρωτ.: 606/ .l?5..'tls.ΞS.o

Συvημμtvα στo €γγραφo
π[vακαE oτol1εiιυv
Σ1oλlκηg Eττlτρoττηg

Aθηvα, 211112011

ΠPoΣ: α) Σ1oλlκ69 Eπιτρoπtg
Α/Θμlαg καl B/Θμlαg
Eκπαiδευoηg Δημωv Eπlκρατε!αs

KolN: α) Δ/voεlg Α/Θμlαg καl B/Θμlαg
Εκπαiδευoηg
β) Γραφεio Πρo6δρoυ E'|.N,
γ) Γραφεio Δ/vτog Συμβoιiλoυ E,l.N'
δ) Δ.o.Y. E.l.N.
ε) oμαδα Δ/κηg Tεxvlκηg Στ(ρlξηg
ΠρoγρdμμαToζ E.|'N.
ζ) oμαδα olκovoμlκηg ΔIαxεiρ|σηζ
ΠρoγρdμμαTos E.|.N.

ΘEμα: ΣυμβιioεlE Eπl1oρηγησηs Σ1oλlκΦv EττlτρoτrΦv.

Σ1ετ: α) l.{ με αρlΘ. 98301/Δ411.9-2011 Y.A. ΠαιδεiαE, Δlα Bioυ MdΘηoηE &
Θρηoκευματωv.
β) H με αρlΘ. 98687l^412-9.2011 K.Y.A. Παlδεiαg, Δlα BΙoυ MαΘηoηE &
Θρηoκευματωv καl olκovoμiαE.
γ) H υπ. αρlΘ. 21182541002213-4-2008 (ΦEK 672t17.4.20o8 B,) Kolvη
Yπoυργlκη Aπoφαoη.
δ) H με αρlΘ,29988l^4(1)(ΦEK 440118-03-2011) Y.A.
Bioυ MαΘησηζ & Θρηoκευμdτωv.
ε) H με αρlΘ.6473118-3-2011(ΦEK 440118.03-2011) Y.A.

Bioυ MαΘησηs & Θρηoκεuμdτωv
oτ) To με αρlΘ. 606/1 48l1293412.9-2011 εγγραφo E.|.N.

Παlδε[αE, Δια

Παlδε[αE, Δlα

Σε εκτ6λεση τωv αvωτερω oxετlκΦv, γ|α Tηv 1ρηματoδ6τηoη απ6 τo E.|.N. τωv
Σ1oλlκΦv EπlτρoπΦv, ol oπoiεg θα καταβαλouv T|ζ αμolβ69 τωv καΘαρloτΦv /
καΘαρloτρlΦv Kα| oυvεργε[ωv καΘαρloμoιi στα oxoλεiα Α/Θμlαg καl B/Θμlαg
Eκπα[δευσηζ πoU δεv καλ0πToVTαl απ6 πρooωπlκo καΘαρ16τηTαζ πoU υπηρετεi
σε oργαvlκ6E Θ6oε19 (|.Δ.A.X), παρακαλo0με, vα μαζ oτε[λετε oυμτrληριυμ6vo τo
oυvημμ6vo τrivακα fιυE 30111 12011.



o συvημμεvoζ πivακαs Θα πρ€πεl vα απooταλεi καταρ11ηv στηv
ηλεκτρovlκη δlε0Θυvoη sxolikesepitropes@ein.qr κα! σTηv oυvf1εlα
τα1υδρoμlκd, σTηv δlειiΘυvoη To61α 36, 115 21 AΘηvα, oμdδα ΔlolκητlκηE
Tε1vlκηg Yπooτηρlξηs.

Ωg εκ τoιiτoυ δεv Θα πρ6πεI vα απoστ€λλovταt, στo E.l.N., αvτiγραφα τωv
Συμβdoεωv μiαΘιυσηζ εργoυ τ(υv εργαζoμ€vιυv καΘαρlατΦv/ρlΦv.

Δlευκρlviζouμε oτl oτov o1ετlκ6 π[vακα Θα αvαγραφovταl:

1) Tα πood πoU πρoκOπτoυv ωζ αμolβη τωv oυμβαolo0xωv μioΘωoηE
6ργoυ, 6πωE oρ[ζovταl σTηv Uπ, αρ. 21182541002213-4.2008 (ΦEK 672117-
4-2008 B,) Kolvfl Yπoυργlκη Aπ6φαoη YπoυργΦv olκovoμiαg &
otκovoμtκΦv Kαl
oυμπερlλαμβαvoμ6vωv
(23,58o/o).

Παρdδεlγμα:

EΘvlκηg Παlδεiαg Kα] Θρηoκευματωv
τωv αvτioτolxωv εργoδoτlκΦv ειclφoρΦv

6 αiΘouoεg:
Eργoδoτlκη Eloφo ρα 23,5\oh'
Σιivoλo:

2'026.00 €
477 .73 €

2)

3)

2.503'73 €'

To αvΦτερo αlτo0μεvo πoo6 xρηματoδoτηoηg τωv ΣxoλlκΦv
EπlτρoπΦv δεv Θα υπερβα1vεl τo εγκεκρlμ6vo πoo6 τηE oxoλlκηE 1ρovlαg
2010.2011 (o0μβαoη μεταξυ Πρo6δρoυ E.l.N. & Πρo6δρoυ ΣxoλlκξE
EπlτρoπηE) λαμβdvovταζ υπoψη τα σTotXε[α πoυ αvαφ6ρovταl oτo (δ,)
oxετIκo €γγραφo τoU E.l.N. (oυγ1ωvευoεlg-καταργηoεlg o1oλε[ωv η
τμηματωv, oλoημερωv σXoλεiωv, oυvεvΦoεlg, lδρ0oεlg v6ωv oxoλlκΦv
μovαδωv, UπηρετoOvτεE καΘαρloτ69 - oτριεg με o0μβαoη |.Δ.A.X).

Στlg παραTηρηoειg-αlτloλoγηoεlg Θα πρ6πεl υπo1ρεωτlκd vα
αvαγραφovταl o| λoγol γ|α τoUζ oπoioυE πρoκ0πτεl α0ξηoη πooo0
xρηματoδ6τηoη9 Tηζ Σxoλlκηg Eπlτρoπηg Kαl Θα απooτfλλovTαl
oυvημμfvα Tα σXετlκd 6γγραφα.

Παρdδεlγμα:

α) Συvταξloδ6τηoη καΘαρioτρlαg |.Δ.A.X., Παπαδoπo0λoυ Mαρiαg
5o Δημ, Σ1oλεio AΘηvΦv, με αvαφoρα oτo ωραρlo απαox6λησηs,
Kαl σTα oτolxε[α oυvταξloδ6τηoηg( ημερoμηviα oυvταξloδoτηoηg,
φ0λλo δlακoπflg μloΘoδooiαg, απ6φαση σUvTαξloδOτηoηg).

β) Aυξηo.η αlΘoυoΦv Σxoλεiωv η oλoημερωv τμηματωv, εφooov
πρoκ0πτεl oOμφωvα με Tηv Yπoυργlκη απ6φαoη, γlα τηv Α/Θμlα
η B/Θμlα Eκπαiδευoη, αvτΙoTo|Χα,



4) Δlευκρlviζoυμε oτl η oOvαψη oυμβαoηζ Xρηματoδ6τηoηg μεταξ0 E.l,N. καl

Σxoλlκηg EπlτρoπηE Θα γivεl κατ6πlv ελ€γ1ou κα! δlαoτα0ρωσηt
oτol1ε[ωv πoυ θα oταλo0v απo τιg αρμoδlεg υπηρεofεs ToU YπoυργεΙoυ
Δlα Bioυ MαΘηoηζ & Θρηoκευμdτωv.

5) To oυvoλlκ6 πooo θα καταβληΘεi σε δυo δ6oει9 (πρoκαταβoλη &

απoπληρωμη) με απευΘεiαg π[oτωoη στov τραπεζrκ6 λoγαρlαoμo Tηs

κdΘε Σxoλlκηg Eπlτρoπflg, μετd τηv επrxoρηγηoη ToU E.l.N. απ6 τlζ
πloτΦoεIg τoυ Tακτlκo0 ΠρoUπoλoγιoμo0 τoυ Yπoυργεioυ Παιδε[αg, Δlα
Bioυ MdΘησηζ καl Θρηoκευμdτωv.

6) ,Evα αvτiγραφo ToU πΙvακα με τα αvωτ6ρω oτol1ε[α, παρακαλo0με vα
απooταλεi oτlg αvτloτoιxεg Δ/voειg Α/Θμlαg & B/Θμlαg EκπαiδεUσηζ τoU

Noμo0 σαζ, γ|α εvημ6ρωoη.

7) Eπloημα[vεταt oτl ol Δημol ol oπoiol δεv fxoυv ακ6μη oλoκληρΦσε| τηv
δlαδlκαoiα oυγxΦvευoηg τωv ΣxoλlκΦv EπιτρoπΦv, Θα πρ6πεl vα
πρoβoυv αμεoα στη σXετlκη δlαδlκασiα, πρoκεlμfvou vα oυvαφΘo0v o|

oυμβαoεlg xρηματoδ6τηoηg 2011-2012 Kα| vα κατατεΘofv τα πood
απoπληρωμηζ ToU σX. 6τoυ9 2010.2011'

8) ΠαρακαλoOvταt ol Δ/voεlg Α/Θμlαg & B/Θμlαg Eκπα[δευoηg γ!α
πρoΦΘηoη τoU παρovτog στoUζ Δημoυg, δεδoμ6voυ 6τι δεv
oλoκληρωΘεi η επlKαlρoπoiηoη Tωv ηλεκτρovlκΦv δlευΘυvoεωv
Σ1oλlκΦv EπlτρoπΦv.

Eυxαρloτo0με oλoυg τoUζ εμπλεκ6μεvoυg φoρεig Kα| επtσημαivoυμε τη

oημαvτlκoτηTα τηζ oυvδρoμηs σαζ γlα Tηv απoτελεoματlκη uλoπo[ηoη ToU

πρoγραμματoζ.

o ΔIEYΘYNΩN ΣYMBoYΛoΣ

ΠANAΓIΩTHΣ MANoYPHΣ

τηv
f1εI
τωv





29263

EΦl-|MEPlΣ THΣ KγBEPNHΣEΩΣ
THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMoKPATIAΣ

TEYxoΣ ΔEYTEPo Aρ. Φιiλλou 2134

ΠEPIExoMENA
AΠoΦAΣElΣ

oριoμ6q τoυ EΘvικoιj lδριjματog Νε6τητα9 (E.|,N.) ωc
αρμ6διoυ φoρdα για τη oιjvαιl,lη τωv oυμβdoεωv
μ(oΘωoηg 6ργoυ με κoθαριατdq/καΘαρ[oτριεq και
oυvεργεfu καΘαριoμoιi αrα oχoλε(α Π/Θμιαq και
Δ/Θμιoq oε 6λη τηv επικρdτειcr.,..,..,,...,,..,.,,.....,.....,........'

Τρoπoπofηoη oρ. Y10β/ Γ' Γ1' 159Δ5Λ012+1-11 απ&ρooηg..
Kατdργηoη N.Π.Δ.Δ. τoυ ΔτΛμoυ Kdαoυ Noμoιi Δω.

δεκαvf1αoυ με τηv επωvυμ(α "Σχoλικf Eπιτρoπη
Δημoτικoιj Σxoλε(oυ και Nηπιαγωγε(oυ Φρυ τoυ
Δf μoυ KdooυD..,..........................,

Kατdργηαη N.Π.Δ,Δ. τoυ Δfμoυ Kdαoυ Noμoιj Δωδε.
καvfooυ με τηv επωVUμ(o "Σxoλικl1 Eπιτρoπl1 Δη-
μoτικoιj Σ1oλε[oυ και Nηπιαγωγε(oυ Aγ(αq Mαρ(-
vog K6ooυ

Mεταφoρd πρooωπικoιj απ6 σUYXωvευΘε(oεq κoιvω-
φελε(g επιxειρfoειg oτo NΠΔΔ "Kdvrρo Koιvωvι-
κllq Πρoατoo(αq Aλληλεγγιjηq Παιδε(αg Δiμoυ Πυ-
λα(αq XoρτιdΤΠ, τoυ Δημoυ Πυλα(αg Xoρτιdτη και
oιjαταoηπρooωριvι6vπρoσωπoπαYιilvθ6oεωv.... 5

Aπ6κτηαη τηg Eλληvικηg |Θαγdvειαq oπ6 τo αvfλι
κo τdκvo αλλoδαπιiv πoυ dxει γεwηΘε( ατηv Eλ-

Xoρτiγrlαη dδειαg doκηoηg επαγγdλματog Koιvωvι-
κoιi Λειτoυργoιi oτηv Xαoαπdκoυ Διovυo(α τoυ
Σωκρdτη......... 7

AΠoΦAΣE!Σ
AριΘμ. 9830.t/Δ4 (1)

oριoμ6q τoυ EΘvικoιj |δριjματog Nε6τηταg (E.|.N.) ωs αρ.
μ6διoυ φoρdα για τη oιivαι}η τωv ouμβdoεωv μ(oΘω-
oηq dργoυ με καΘαριoτdq/καΘoρ(oτριεq και σUvερ-
γε(o καθαριoμoιj oτα oxoλεfu Π/Θμιαq και Δ/Θμιαq
oε 6λη τηv επικρdτεια.

H YΠoYPΓoΣ ΠA|ΔE|AΣ,
Δ|A BloY MAΘHΣF|Σ KA| ΘPHΣKEYMATΩN

,Exovταq 
υπ6ψη:

1. Tα dρΘρα 41, 48 και 90 τoυ "K6δικα NoμoΘεo(αg
για τηv Kυβdρw1oη και τα Kυβερvητικd oργovα", 6πω9
κωδικoπoιηΘηKε με τo ΠΔ 63/2005.

23 Σεπτεμβρfou 2011

2. Τιq διατdξειq τηq παραγρdφoυ 5 τoυ dρθρoυ 113

τoυ N,1892/1990 6πω9 ovτικατααrdΘηκε με τηv παρ. 4
τoυ dρΘρoυ 35 τoυ Ν. 35π12007 Kαι στη oυv6xεια με
τo dρΘρo 36 τoυ Ν.3699/2008.

3. Τηv περ(πτωση γ, τηq πoραγρdφoυ 1 τoυ 6ρΘρoυ 18
τoυ N.3870/2010,6πω9 αvτικατααrdθηκε με τo dρΘρo
69 τoυ N.4002/2011 (ΦEK 180 τ' A,122-08-2011).

4. Tηv παρ. 2 τoυ dρΘρoυ 3 τoυ NΔ 57211970, 6πωs
αvτικoτoατdθηKε με τo dρΘρo 13 πoρ.1 τoυ N. 3748/2009,
ιδ(ωq τo υπ6 oτoιxε(o (γ) xωρb.

5, To γεγov6g 6τι απ6 τηv εφαρμoγri τωv διατdξεωv
τηq παρoιjoαg απ6φαoη9 δεv πρoκαλε(ται δαπdvη oε
βdρog τoυ κρoτικoιj πρoιiπoλoγιoμoιj, απoφαo(oυμε:

oρζoυμε, απ6 1ηg Σεπτεμβρ(oυ 2011, τo EΘvικ6,|δρυμα
Nε6τηταq (E.t.N'), φoρdα επorrτευ6μεvo απ6 τo Yπoυρ-
γε[o Παιδεfuq, Δια B(oυ MdΘηoηq και Θρηoκευμdτωv,
ωg oυμβαλλ6μεvo μ6ρoq για τη Xρημqτoδ6τηoη τωv
κατd τ6πoυq oxoλικι6v επιτρoπι.liv πoυ ε(vαι υπειjθυvεg
για τη oιivαι|,lη τωv oυμβdoεωv μ(oΘωoηg dργoυ με τoυq
αvαδ6xoυq καΘαριoτdq/καΘαρ(oτριεq 11 ouvεργεfu καΘα-

ριoμoιi oτιq oxoλικdg μovdδεq τηq Π/βdΘμιαq κoι Δ/βdθ-
μιαq Eκπα(δεUσηq πoU δεv καλιjπτovrαι απ6 πρooωπικ6
καθαρι6τηταq πoU Uπηρετε( oε oργαvικdg θdoειg,

H απ6φαoη αυτf vα δημooιευΘε( oτηv Eφημερ(δα τηg
Kυβερvr1oεωg.

Mαρoιjoι, 1 Σεπτεμβρbυ 2011

H YΠoYPΓoΣ

ANNA Δ|AMANτonoγΛoY

AριΘμ' Y10β/Γ.Π. oικ' 978.10
Tρoπoπoiηoη oρ. Y1oβ/ Γ. Π, 159Ζ5/10124.1-11

απoφασηq.

o YΠoYPΓoΣ
YΓElAΣ KAl KolNΩNΙκHΣ AΛΛHΛEΓΓYHΣ

Exovταq υπ6ψη:
1. Tηv αρ. Y10β/ Γ. Γ1'159Δ5l10l24-.t-.|1, (ΦEK 51125.1'2011l

B,), απ6φαοη: "KαΘι6ρωoη με αμoιβl,1 Uπερωριακflζ, vU-
κτεριvηq και εξαιρ6oιμωv ημερι,iv εργαo(αg τoυ πρo.
oωπικoιj τoυ EKAB".

2. Τιq διατdξειq τoU Ν. 3979/11 (ΦEK .138/A): oΓια τηv
ηλεκτρovικi διακυβ6ρvηoη κoι λoιπdq διoτdξειq,, dρΘρo
41 "o qρ19,6. ωρ6v εβδoμαδιαfαq ερYαo[αq o-ro Δημ6-
oιo Toμdα αvdxεται oε 40 ιiρεg,.

1

z

(2)



EΦHMEPIΣ THΣ
KYBEPNHΣEΩΣ
THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMoKPATIAΣ
TEYxoΣ ΔEYTEPO Aρ. Φσλλoυ 440
18 Mαρτ[oυ 201 1

6473
ΠEPlExoMENA
AΠoΦAΣElΣ
Συγxωvε0oεlq ΣxoλlκΦv Movdδωv Δευ τερoβdΘμlα6
Eκπαiδευoηg .....................,.. 1

Yπoβlβαoμ66, oυγxΦvευoη καt καταργηoη Δημoτl-
κΦv Σ1oλεiωv κα NηπlαγωγεΙωv.,..,,.,.,... ........'.'.'.'..'.....' 2
Kατdργηoη oxoλtκΦv μovdδωv ΔευτερoβdΘμlαE Eκ-
παiδευoηg.,.. ....,..,...,.,..,........ 3

AnoΦAΣEtΣ
AρlΘ. 29988/Δ4 (1)
ΣυγxωvεOoειg Σ1oλικΦv Movdδωv
ΔεuτερoβdΘμιαg Εκπαiδευoη g,

H YΦYΠoYPΓoΣ
ΠA|ΔE|AΣ' Δ|A B|oY MAΘ|-|Σ}|Σ
KA| ΘPHΣKEYMAτΩN,Exovτα6 

υπ6ψη:
1. ΤlE δlαταξεtE:
α. Toυ dρΘρoυ ,1 παρ. 4 τoυ Ν. 2525197 <Evlαfo Λυκεlo,
πρ6oβαoη τωv απoφo[τωV τoU στηv TριτoβdΘμια Eκ-
πα[δευoη, αξloλ6γηoη τoυ εκπαlδευτlκo0 τoυ 6ργoυ καl
dλλεg δlατdξεlg> (188 A.).
β. Toυ dρθρoυ 5 παρ. 5 και 7 Kα| Toυ dρΘρoυ 8 παρ.
2 και 6 τoυ N. 1566/1985 <Γlα τη δoμη καl λειτoυργ[α
τηg Πρωτoβdθμιαg καl ΔευτερoβdΘμια6 Eκπαiδευoη6>
(167 A,), oε oυvδυαoμ6 με τo dρΘρo 1 1 παp' 2 καl 5 τoυ
N, 1966/1991 <Mεταγραφ6E φoιτητΦv A. Ε.l., oπoυδαoτωv
T,E'|. καl dMε6 δlατdξεtE> (147 A.).
γ' Toυ dρΘρoυ 94 τoυ N.3852/2010 <Ν6α Aρxtτεκτovtκη
τηg Aυτoδlo[κησηζ Kα| τηg Aπoκεvτρωμ6vη6 Διoiκηoηg-
Πρ6γραμμα KαMlκρdτηg> (87 A,).
2. Tlg γvωμoδoτηoεlq τωv ΔημoτtκΦv Συμβoυλiωv καt
τlq πρoτσoεlg ΠερtφερεlακΦv ΔlευΘOvoεωv ΠρωτoβdΘ-
μlαζ Kα| ΔευτερoβdΘμtαg Eκπα[δευoηE.
3. Tηv υπ, αρlθ. ,1120lt1l07.01_2010 κolvr1 απ6φαoη τoυ
ΠρωΘυπoυργo0 καl τηg Yπouργo0 ΠαtδεiαE, Δια Bioυ
MdΘηoηg καl Θρηoκευμdτωv με Θ6μα <Kαθoριoμ69 αρ.
μoδloτητωv Yφυπoυργιilv τoυ Yπoυργε[oυ Παlδε[αE, Δtα
Bioυ MdΘηoηg καl Θρηακευμdτωv, Παραoκευη6 Xριoτo-
φIλoπo0λoυ καl |ωαwη Παvdρετoυ> (1 B.).
4. To γεγov66 6τt με τηv απ6φαoη αυτη δεv πρoκαλεΙταl δα-
πdvη oε βdρog τoυ κρατlκo0 πρoUπoλoγtoμoιi, απoφαoiζoυμε:
ΣυγxωvεOovταt απ6 τo oxoλlκ6 6τo92011-2012 oι
Σxoλικ69 Movdδεg ΔευτερoβαΘμlαg Εκπα[δευσηζ ωζ
ακoλo0Θωg:



AριΘ.29984lΔ4 (2)
Yπoβιβαoμ69, oυγxΦvευoη καl κατdργηoη ΔημoτικΦv
Σxoλεiωv καt Nηπlαγωγεfωv.
H YΦYΠoYPΓoΣ
ΠAIΔΕ|AΣ, Δ|A B|oY MAΘHΣHΣ
KA! ΘPHΣKEYMATΩN
.Exovτα6 

υπ6ψη:
1. Tιg δtατdξεtg:
α) Tou Ν. 1566/1985 (ΦEK 167lτA730_09.1985) <Δoμi
καl Λεlτoυργfα τηE πρωτoβdΘμtαE καt δευτερoβdΘμlαg
εκπα[δεuoηE καl dΜεE δtατdξεlg>.

β) Tou dρθρoυ 11 παρ. 2 καl 5 τoυ N.1966/1991 (ΦΕK147
τ.A.126.9.1991 ) <Mεταγραφ6g φotτητΦv AE|, oπoυδαoτΦv
TE| καl dλλεg δlατdξεlg>,
γ) Toυ dρΘρoυ 90 τoυ KΦδlκα NoμoΘεoiαg γ|α τηv
Kυβ6ρvηoη και τα Kuβερvητlκd 6ργαvα (κωδlκoπotητlκo
π.δ. 63/2005, A,98).
δ)Toυ dρΘρoυ 94 τoυ N. 3852/2010 (ΦΕΚ87lτA.l
07-06-2010) <N6α Aρ1tτεκτovlκη τηg Aυτoδtoiκηoηg και
τη6 Aπoκεvτρωμ€vη6 Δoiκηoηg - Πρ6γραμμα KαΜl-
κρdτηE>.
2. Τηv αρlθμ, 1120lι1(ΦEK 1/τ.B, 108_01_2010) κolvη απ6_
φαση τoU ΠρωΘυπoυργo0 κα τηE Yπoυργo0 ΠαlδεΙα6,
Δlα BΙoυ MdΘηoη5 καl Θρηoκευμdτωv <KαΘoρtoμOg
αρμoδloτητωv YφυπoυργΦv τoυ Yπoυργε[oυ ΠαιδεΙα6,
Δtα B[oυ MιiΘηoηE και Θρηoκευμdτωv, ΠαραoκευηE Xρt-
oτoφιλoπo0λoυ καl |ωdwη Παvdρετoυ>.
3. Τιg γvωμoδoτηoεlg τωv ΔημoτlκΦv Συμβoυλfωv και
τtg πρoτdoεlg τωv ΠερlφερεlακΦv ΔlευΘυvτΦv Πρωτo-
βdΘμlαg καl ΔευτερoβdΘμlαE Eκπαiδευoηg, απoφαoi-
ζoυμε:
A)Yπoβιβιiζoυμε απ6 τo o1oλtκ6 6'τo92011-2012I|ζ πα-
ρακdτω oxoλtκ€E μovdδεg πρωτoβdΘμlαg εκπαfδευαηg
κατd Περlφερειακι1 Δlε0Θυvση, ωζ ακoλo0ΘωE:
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AΠoΦAΣElΣ

fr Τρoπoπo(ηoη - oυμπληρωoη τηq με qρβμ. Φ.12Π73l
77094lΓ1128.7-2006 (ΦEK 1139, τ.B,) και τηq με
αριΘμ. Φ'1 2/620/σ|531/Γ1131-5.201 0 (ΦEK 8 04, τ.B,)
Ωρoλ6για Πρoγρdμματα Δημoτικrrlv Σxoλε(ωv με
Evια(o Avoμoρφωμdvo Eκπαιδευτικ6 Πρdγραμμα.
ΕAEΠ'...........'.'..,

Συγxιivευoη τωv Koιvωφελοiv Eπιxειρl1oεωv τoυ Δf-
μoυ Φυλfq, αε 6vα εvια(o voμικ6 πρ6oωπo ιδιω-
τικoιj δικα(oυ με τηv επωvυμ(α "Koιvωφελτ]q Eπι-
xε(ρηoη Δf μoυ ΦυλiqΣ.,...'.,,..,.....,.........,..

61531/Γ1131-5-2ο10 (ΦEK 804, τ.B,) Ωρoλdγια Πρoγρdμ-
ματα Δημoτικιiv Σ1oλε(ωv με Evια(o Αvαμoρφωμdvo
Eκπαιδευτικo Πρ6γραμμα- EAEΠ.

H YΦYΠoYPΓoΣ nA|ΔElAΣ'
ΔlA B|oY MAΘHΣHΣ KAl ΘPHΣKEYMATΩN

,Exovταq 
υπ6ψη:

Exovταq υπ6ψη:
1. Τηv παρ6γραφo .l1, περ(πτωoη ε, τoυ dρΘρoυ 4 τoυ

N. 1566/85, (ΦEK 167, τ.A,), "Δoμl1 και λειτoυργ(α τηg
ΠρωτoβdΘμιαg και ΔευτερoβdΘμιαg Eκπαiδευoηq και
dλλεg Διατdξειg,, 6πω9 αυττ] τρoπoπoιι]Θηκε με τηv
παρdγρoφo 2, τoυ dρθρoυ 7, τoυ Ν. 252511997 (ΦEK 1B8'

τ.A,), "Evια(o Λιjκειo, πρ6oβαoη τωv απoφo(τωV τoU στηv
TριτoβdΘμια Eκπα(δευoη, αξιoλ6γηoη τoυ εκπαιδευτικoιj
dργoυ και dλλεg διατdξειg".

2' Tηv παρdγραφo 2, περ(πτωoη γ τoυ dρθρoυ 24,
τoυ N.1566/85 (ΦEK 167, τ.A,), .Δoμη και λειτoυργ(α τηg
ΠρωτoβdΘμιαg και ΔευτερoβdΘμιαg Eκπαδευoηq και
dλλεq Διατdξειq".

3. Tηv πoρdγραφo 5' τoυ dρΘρoυ 4 τoυ N6μoυ 2525197
(ΦEK 1ss, τ.A,), "Evιαio Λιjκειo, πρ6oβαoη τωv απoφo[-

16loυvfoυ 2011

τωv τoυ oτηv ΤριτoβdΘμια Eκπα(δευαη, αξιoλ6μ1ση τoU
εκπαιδευτικoιi 6ργoυ και dλλεg διoτdξειg",

4, Tηv παρdγραφo 1, τoυ dρθρoυ 10, τoυ Π.Δ 201/|998,
(ΦEK 161, τ.A,), "9ργ{γωση Kαι λειτoυργ(α τωv Δημoτι-
κι6v Σχoλε(ωv".

5, Tιg διατdξειq τoυ dρθρoυ 90 τoU "Kι6δικα NoμoΘε-
o(oq για τηv Kυβdρvηση Kαι τα κυβερvητικd 6ργαvα"
πoυ κυρι6Θηκε με τo dρΘρo προiτo τoυ Π.Δ. 63/2005
(ΦEK 98 AJ,

6. Tιg διατdξειq τηq με αριΘμ. 1120/t117-1.2010 απ6φα-
oηq (ΦEK 1lτ.B,18-1-201σ περ( "κoΘoριoμoιi αρμoδιoτf-
τωv Yφυπoυργ6v τoυ Yπoυργεbυ Παιδε(αg, Δια B[oυ
MdΘηoηs και Θρηoκευμdτωv"

7. Tη με αριΘμ. 10/4.5-2010 πρdξη τoυ Tμl1ματog Π.E
τoυ Παιδαγωγικoιj |vατιτoι1τoυ.

Τo γεγov6g 6τι απ6 τηv παρoιioα απ6φooη δεν πρoκα-
λε(ται δαπdvη oε βdρoq τoυ κρατικoιj πρoUπoλoγιoμoιj,

κfq απ6φαoηq,
H παρdγρoφoq 6 αvτικαΘ(oταται ωq εξfq:
α' To oλoτ]μερo Πρ6γραμμα θo εφαρμ6ζεται μ6vo oτo

6/Θ6oια και dvω Δημoτικd Σxoλεfu,
β. o ελdxιατoq αριΘμ6q γιo τη λειτoυργ(α τoυ oλor]-

μερoυ Πρoγρdμματog εivoι 15 μαΘητ6q.
γ. Στα 6/Θdoιo κoι dvω δημoτικd oxoλε(α με oλofμερo

πρ6γραμμα Θα εYγρdφovrαι Kqι θα φoιτoιiv oτo πρ6-
γραμμα τoυ oλofμερoυ, oι μαθητ69 τωv oπo(ωv και oι
διjo γovε(q ε(vαι εργαζdμεVoι, πρoσKoμfζovταq, oxετικf
Bεβα(ωoη τoυ φoρdα εργαo(αq τoυg f1 oxετικl,1 δηλωoη

δ. H απoxιiρηση τωv μαΘητιiv απ6 τo oλoημερo
πρ6γρoμμα μπoρε( vα γ(vεται μετd τo τ6λo9 κdΘε δι-
δακτικfg αiραq τoυ oλofμερoυ πρoγρdμματoq με τηV
πρoUπ6Θεoη 6τι Θo d1ει κατατεΘε( αrηv αρxη τoυ o1oλι
κoιj 6τoυq, αxετικη υπειjΘυvη δiλωoη τωv γov6ωv τoυg.
F| oυγκρ6τηoη τωv Tμημdτωv Θα γ(vεται με βdoη τιg
YπειJθυvεq Δηλι6oει9 τωv γovdωv λαμβdvovταg υπ6ψη
τιζ ι6ρεq απoxιiρηαηg τωv μαθητιriv.

Σε 6λα τα oλofμερα Δημoτικd Σxoλε(α κατoργε(ται η
απoγεUματιVf1 ΠρoαιρετικfιZιilνη (16.15 μ,μ. - 17.00 μ,μ.).

AΠoΦAΣElΣ
AρνΘμ.9.1?l52QβVβ[1
Tρoπoπofioη. αυμπλfρωoη τηq με αριθμ. Φ Ωm3m094l A'1, Tηv τρoπoπo(ηoη.oυμπλι]ρωoη τηq με αριΘμ.

Γ1128.7-2006 (ΦEK 1139, τ.B) και τηq με αριθμ, Φ. Φ.12Π73Π7 094 lΓ1 128-7 -2006, (ΦEK 1139, τ.B,), UπoUργι-

(1)
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AΠoΦAΣElΣ
Eπ(δoαη καταλoγιoτικιilv πρdξεωv φoρoλoγικιliv και

τελωvειακιiv αρxriv μdoω τωv Δικαoτικιiv Eπιμε-
λητιiv.

Tρoπoπo(ηoη τηq υri αριΘμ, 2/205921 0025 16-7.2011
απ6φαoη9 τoυ Yπoυργoιj oικovoμικc6v παρo1flq
τηg εγγιiηoηg τoυ Eλληvικoιi Δημoobυ oτα δd-
Vεια πoυ Θo 1oρημ1Θoιjv oε πτηvoτρoφικ6g επι-
xειρf1αειq-εκμεταλλειjoειg και oυvεργαζ6μεvoυg
πτηvoτρ6φoυq γιcι τo dτog 2011 εξαιτiαg τηg κρi
αηξ ρευαrdτηταq πoU διdρxεται η ελληvικf1 oικo.
voμ(o λ6γω τηq τρdxoυoαq oικovoμικι]g κρbηc..

Tρ6πo9 διoxε(ριoηg χρημqτoδoτiσεωv με αvαδ6-
xoυg καΘαριατ6q/καΘαρ(oτριεξ Kαι συVεργε[o κα-
Θαριoμoιi oτα oχoλε(α Π/βdΘμιαs και Δ/βdΘμιαq
Eκπα[δευαηg oε 6λη τηv επικρdτεια,..............'.....'.,'...

KαΘoριoμ6g αριθμoιj μαΘητι6v τωv EΠA.Σ MαΘητεi
αq τoυ oAEΔ, πoυ Θα απαoxoληΘoιjv oε φoρεfg
τoυ Δημ6oιoυ Toμdα για πρακτικl1 doκηoη κατd
τo oxoλικ6 6τoq 2011-2012....'.......'..'..............

Kfρυξη υπoxρεωτικfq ηq απ6 23-7-2σ10 Συλλoγικfu
ΣΦβαoηc Eργαo(oq γιo τoυq 6ρoυ9 αμoιβηq Kαι ερ-
γαo(αq τωv ξεvoδoxoιiπαλλl1λωv N. Hρακλε(oυ......

Eργαo(α κατd τιq Kυριακdg και τιg εξαιρ6oιμεq ημΦεq
πρog oυμπληρωση .ηq εβδoμαδια(αq υπoxρεωτικfg
εργoo[αq - vυμεριη εργαo(α πφαv τηq UπoΧρεωτι-
κf1g για vυxτoφιiλακεg ηq Kεvrρικflq Yrηρεo(αq τoυ
Yπoυργε(oυ Δικαιooιirηq, Διαφdvειαq και AvΘρωπ(-
vωv Δικαιωμdτωv για τo Γ, τρfμηvo τoυ 2σ1.'..........'.

AΠoΦAΣElΣ
Aoιθ. ΠoΛ 1188 (1)

πrση κoταλoγιαrικιiv πρdξεωv φoρoλoγικ6v και τελω-
vειoκ6v αρxαiv μdoω τωv Δικoατικιiv Eπιμελητιilv.

o YΠoYPΓoΣ olKoNoMlKΩN
Exovταg υπ6ψη:
1. Tιg διατdξειq τoυ dρΘρoυ 8 παρdγρ. 6 τoυ

N. 3943/2011 (ΦEK 66 A/31-3- 2011).

2. Τιq διατdξειq τωv dρθρωv 49 και 50 τoυ N 2318/1995
,KΩΔ|KAΣ Δ|KAΣTιKΩN EΠ|MEΛHTΩΝ,.

8 Σεπτεμβρbυ 2011

3. Tηv υπ, αριΘμ. Y 350111-7-2011(ΦEK 1603 B) απ6φαoη
τoυ ΠρωΘυπoυργoιJ με Θ6μα .KαΘoριoμ6q oρμoδιoτfi-
τωV τoυ Avαπληρωτf Yπoυργoιi oικovoμικ6v Πovτελf
oικov6μoυ".

4. Τo Π.Δ. 28411988 (ΦEK A, 128) "Qργqγ1oμ6q τoυ
Yπoυργε(oυ oικovoμικ6v, 6πωq τρoπoπoιfΘηKε Kαι
ιoxιjει.

5. To Π.Δ.189/2009 (ΦEK A, 2Ζ) "KαΘoριoμ6g και αvα-
καταvoμf1 αρμoδιoτfτωv τωv Yπoυργε(ωv,.

6. Τo Π.Δ. 185/2009 (ΦEK A,a3) "Περ( αvooιjoταoηg
τoυ Yπoυργε(oυ oικovoμικc6v".

7. To Π.Δ. 6312011(ΦEK A, 145) "Διoριoμ69 Yπoυργι6v
και Yφυπoυργι.iv,.

8. Τωv dρΘρωv 41 και 90 τoυ Kιiδικα Noμoθεofuq για
τηv Kυβdρηoη κoι Kυβερvητικ6 6ργαvα πoυ κυριilΘηκε

με τo dρΘρo πριiτo τoυ Π.Δ.63/2005 (ΦEK 98 AJ.
9. Tη διαπ(αrωoη 6τι απ6 τηv εφαρμoγf τηg παρoιjoαq

Θα πρoκληΘε( δαπdvη o-rov Kρατικ6 Πρoυπoλoγιoμ6,
(K.A.A. 0s93), η oπo(α δεv μπoρε( vα πρoβλεφΘε( oπo-
φαo[ζoυμε:

Aρθρo 1

1) Kαταλoγιoτικdq πρdξειg φdρoυ, τdλoug, ειoφoρdq
f πρooτ(μoυ πoυ εκδ(δovται απ6 τιq φoρoλoγικdq f
τελωvειακdq αρχdq oτιq oπo6q τo αv6 πρ6ξη κατα-
λoγιoΘ6v πoo6 υπερβα(vει τo 10000 ευριi, επιδ(δovται
απoκλειoτικd με δικαoτικoιjq επιμελητ6q.

2) oι πρdξειq αυτ69 αφoρoιjv φ6ρo ειooδriματoq, φ6ρo
πρooτιΘdμεvηq αξ(αq, πρ6oτιμo για πoραβdoειg τoυ Kι6-
δικα Bιβλ(ωv και Στoιxε(ωv, φ6ρo ακ[w1τηg περιoυo[αg,
τdλη xαρτooriμoυ, παρακρατoιjμεvoυq η επιρριπτ6με-
voυq φ6ρoυq, φdρo υπεραξ(αq oπ6 ovαπρoσαρμoγf ακι-
vfτωv, φdρo μεταβ(βαoηq oκιvfτωv, φ6ρo κληρovoμιι.iv,
δωρειiv και γovικιliv παρoxι6v καθαig κoι oπoιoυδfπoτε
φ6ρoυ, τdλoυg f ειoφoρdg, αυμπληρωματικdg πρdξειg
xρdωoηg δooμoφoρoλoγικι,iv επιβαριivoεωv, κoταλo-
Yιoτικdq πρdξειq επιβoλτ]q πρooτ(μωv και πoλλαπλ6v
τελc6v για παραβdoειg τηg τελωvειακf|q voμoΘεo(αq.

3) Kατ, εξα(ρεoη, ιδια(τερεq πρdξειq εKδoΘε(σεq Kqι
αφoρoιjoεq τov (διo dλεγxo επιδ(δovται oπoκλειoτικd με
δικαoτικoιjq επιμελητdq εφ6oov τo πoσ6 τoυλdxιστov
μιαq εξ αυτrriv υπερβα[vει τo 6ριo τηg παρoγρdφoυ 1

τηq παρoιjoαq.
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AρΘρo 2

1) o δικαoτικ6q επιμελητf1g πoυ Θα κdvει τηv επ(δo.
oη oρiζεται απ6 τov πρoToτdμεvo τηq oρμdδιαq φo-
ρoλoγικr]q η τελωvειακrjc αρXfq (EΛEΓKτ|KA KENTPA
- Δ,o.Y.- TEΛΩNE|A) βdoει τoυ π(vακα επιμελητ6v πoU
d1ει διαβιβαoθε( ατιg παραπdvω αρxdg, oιJμφωvct με τηv
αριΘμ. 

.11 
08971 l^Ε-A129-7.2011 κoιw1 υπoυργικr] απ6φαoη

τωv Yπoυργι6v oικovoμικιiv και ΔικαιooιJvηq, Διαφdvει-
αg και Avθρωπ(vωv Δικαιωμdτωv,

2) Σε περ(πτωση πoU η επ(δooη πρ6κειται vα γfuει oε
τ6πo εκτdg τηg xωρικι]g αρμoδι6τητo9 τηg φoρoλoγικfg
η τελωvειακf1c αρXflc πoυ εξdδωoε τηv πρdξη, η Γιρoq
επ(δooη πρdξη μαζ( με τη σχετικf παραγγελ(α διoβι-
βdζεται oτη φoρoλoγικf f τελωvειακfi αρf1 τoυ τdπoυ,
6πoυ πρ6κειται vα γ(vει η επ(δooη, για τov oριoμ6 απ6
αυτfv δικαoτικoιj επιμελητll.

3) Av o δικαoτικ69 επιμελητiξ πoυ oρ(oτηκε δεv πρo-
o6λΘει oτη φoρoλoγικl1 fi τελωvειακf αρxη μdoo oε
πρoΘεoμiα δdκα (10) ημερι6v απd τηv με oιovδτξπoτε
τρ6πo ειδoπoiηoη τoυ γιct Vα παραλdβει τα επιδoτdα
dγγραφα με τιq σxετιKdq παραγγελ(εq, oρ(ζεται dλλoq
επιμεληττ]q, Av και αυτ69 δεv πρoo6λΘει μdoα oτηv
ovωτ6ρω πρoΘεoμ(α, η επ(δooη εvεργε(ται με υπdλληλo
τηq φoρoλoγικfig r] τελωvειακlig αρxfq,

AρΘρo 3

KdΘε φoρoλoγικf f τελωvειακιi αρxri τηρε( βιβλ(o ατo
oπo(o κoταxωρε(ται αε ξεxωριαrl1 oττ]λη o xρ6vog πα-
ραδ6oεωq oτov επιμελητf τoυ επιδoτdou εγγρdφoυ και
o xρ6voq παραδ6oεω9 απ6 τov επιμεληττ] τηq αxετικfq
dκθεoηq επ[δooηq.

AρΘρo 4

1) H δαπdvη για τηv πληρωμf τωv δικαoτικιiv επιμε-
λητιiv για τηv επ(δoαη τωv πρdξεωv επιβoληg φ6ρωv
f πρoαr(μωv πoυ πρooδιoρζoιrται oτo dρΘρo 1 βαριlvει
τo Δημ6oιo.

H πληρωμτi διεvεργεftαι με βdση κατdoταoη κoι τα
λoιπd δικαιoλoγητικd αμoιβf1q τoυ πoU υπoβdλλεται oπ6
τov δικαoτικd επιμελητf oτov Πρoibτdμεvo τηq αρμ6δι-
αg φoρoλoγικfq η τελωvειακlg αρxr]q, αφoιi πρoηγoυ-
μdvωg ελεγxΘε( για τηv ακρ(βεια τωv δεδoμdvωV τηq.

H κατdoταoη περιλαμβdvει ovαλυτικd αvd υπ6xρεo
τιq επιδoθε(σεg πρdξειg, τηv ημερoμηvfu επ(δooηq τo
κqταλoYιoΘ6v αvd πρdξη πoo<5 καΘιilq και τo αιjvoλo
τωv δημιoυρYηθdιrrωv εξ6δωv και δικαιωμdτωv.

2) Σε περ(πτωση μη επiτευξηg διoικητικτ]g επλυoηg
τηq διαφoρdg για oπoιoδfπoτε λ6γo ε(τε doκηoηq πρo-
σφUγlic, ε(τε μη πρoo6λευoηq, για πρdξη πoυ επιδdΘηκε
απ6 δικαqτικ6 επιμελητti, η κoτdαrαoη πoυ αυyrdooε-
ται απ6 τo δικαoτικ6 επιμεληττ] με τα δικαιoλoγητικd
αμoιβfis τoU, oπoτελε( τo v6μιμo τ(τλo ε(oπραξηq με
βdoη τov oπoio τo oχετικ6 πoo6 βεβαιιivεται εvτ6q
διjo (2) μηvιiv απ6 τηv παρ6λευαη τηg πρoΘεoμ(αq ουμ-

βιβαoμoιj, απ6 τηv oρμ6δια φoρoλoγικfi f τελωvειακη
αρxfi oε βdρoq τoυ υπ6xρεoυ Kατ6 τα ισXιjovτα και
κoταβdλλεται εφ6παξ.

AρΘρo 5

Fl απ6φαοη αυτfi ιoxιjει απ6 τη δημooiευor] τηq στηv
Eφημερ(δα τηg Kυβερvf1oεωg.

H oπ6φαoη αυτf vα δημooιευΘεi αrηv Eφημερ6α τηg
Kυβερvηoεωg.

AΘτivα, 6 Σεπτεμβρ(oυ 2011

o ANAπΛHPΩτHΣ YΠoYPΓoΣ o|KoNoM|KΩΝ

ΠANτEΛHΣ olKoΝoMoγ
+O-

AριΘ.2/oικ 63652/0025
πoπoπorΦ τηξ υ π, αρ ιθμ. 2/2059 21 0 025 l 6-7 -2011 απ6.

φασηq τoυ Yπoυργoιj oικovoμικιiv πoρoxrig τηq εY-
γιjησηc τoυ Eλληvικoιj Δημooioυ oτα δdvεια πoυ
Θα XoρηYηΘoιjv oε πτηvoτρoφικ6q επιXειρfoειq-εκ-
μετoλλειjoειq και oυvεργoζ6μεvoυg πτηvoτρ6φoυq
για τo dτoq 2011 εξαιτ[αg τηq κρ(<rηq ρευατ6τητα9
πoυ δι6ρ1εται η ελληvικf oικovoμ(α λ6γω τηq τρd-
χouσoq oικovoμικτ]q κρ(oηg.

o ANAΠΛHPΩTHΣ YΠoYPΓoΣ o]KoNoMtKΩN
Exovrαg υπ6ψη:
1. Tιq διατdξειq τoU N. 232211995 (ΦEK A 143112.07'1995)'

και ιδ(ωq τo 6ρθρo 1.

2. Tηv αριΘ' Y350/s-7-2011 (ΦEK 8,/1603/11-7-2011) απ6-
φcιση τoU ΠρωΘυπoυργoιj "Kαθoριoμ69 αρμoδιoτfτωv
τωv Avαπληρωτι6v Yπoυργιiv oικovoμικriv Φ. Σα1ιv(δη
και Π. oικov6uoυ,.

3. Tηv αvακo(vωoη τηg Eυρωπαdκfg Eπιτρoπfig για
τηv εφαρμoYf1 τωv dρΘρωv 87 και 88 τηq ΣυvΘfκηq
Ε.K. oτιg κρατικ6q εVισχιjσειq με τη μoρφτ] εγγυfoεωv
(2008tc155t02).

4. Tηv Avακo[vωoη τηq Eπιτρoπfg - Πρooωριv6 πλαf.
oιo τηg,Evωoηq γιo τη λiΨη μdτρωv κρατικτjq εv(o1υoηg
με oκoπ6 να oτηριxΘε( η πρ6oβαoη oτη xρηματoδ6τηαη
κατd τη διdρκεια τηq τρd1oυooq Xρημoτoπιoτωτικf1g
Kαι oικovoμιKfq κρ(oηq (2011/c 6/05),

5. Τηv αριθμ' 21205921 002516-7 -2011 (ΦEK 15968/2011)
απ6φαoηq τoυ Yπoυργoιj oικovoμικιiv παρo1f1g τηg
εγγιjηoηg τoυ Eλληvικoιj Δημoo(oυ oτα δdvειo πoυ
Θα xoρηYηΘoιJv oε πτηvoτρoφικdq επιxειρfoειg.εκμε-
τoλλειjoειg Kαι σUvεργαζ6μεvoυq πτηvoτρ6φoυg για
τo 6τo9 2011 εξαιτ(αg τηg κρ(oηg ρευoτ6τητα9 πoυ
δι6ρxεται η ελληνικf oικovoμ(α λ6γω τηg τρ61oυoα9
oικovoμικlig κρ(oηq".

6. Tηv απ6φαση τηq Διυπoυργικfq Eπιτρoπτiq τoυ dρ.
θρoυ 5 τoU N. 2322195 (Συvεδρ[ooη αριθ, 38Ζ-9-20.|.|)

με τηv oπo[α πoραoxdΘηκε η oι1μφωη γv6μη τηq αrov
Avαπληρωτf Yπoυργ6 oικovoμικιiv για τηv τρoπoπo[η-
ση τηq υπ, αριΘμ. 21205921002516-7-2011απ6φαoηq τoυ
YπoυρYoιj oικovoμικι6v πoρoxτ{g τηg εγγιjηαηg τoυ Eλ-
ληvικoιJ Δημoo(oυ oτα δdvειo πoυ Θα χoρηYηΘoιjv oε
πτηvoτρoφικ69 επιxειρf oειg-εκμεταλλειiσειq Koι σUvερ-

γαζ6μεvoυg πτηvoτρ6φoυq για τo dτoq 2011 εξαιτ(αq τηq
κρ(oηg ρευoτ6τητoq πoυ διdρχεται η ελληvικη oικovoμfu
λ6γω τηg τρdxoυoαg oικovoμικfg κρ(oηg.

7. Aπ6 τηv πoρoιjoα δεv πρoκαλε[ται επιπλdov δαπdvη
στov Kρατικ6 πρoUπoλoYιoμ6, απoφαoζoυμε:

1 ) Tρ oπoπo ιε (ται η αριΘμ, 21 205921 0 025 l 6-7 -2011 απ6-
φaσηq τoυ Yπouργoιj oικovoμικιδν Koι ovτιKαΘ(oταται,

H παρdγρoφog 1, εδdφιo 1 και 2 ωq εξf1q:

"Παρdxετoι η εγYιjηση τoυ Eλληvικoιj Δημoo(oυ, oε
πooooτ6 8O%, oτα δdvειo πoU Θα xoρηγηΘoιiv απ6 τα
πιoτωτικd ιδριjματα σε πτηvoτρoφικdg επιxειρf1oειζ-εκ-
μεταλλειjoειq και oυvερYαζ6μεvoυg πτηvoτρ6φoυq για

(2)
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τo 6τoq 201.1, 6λωv τωv εταιρικι,iv μoρφriv και μεγεΘιδv
πoυ δραoτηριoπoιoιjvται oτηv Eλλdδα και dxoυν συστα-
θε( μdxρι τη δημoo(ευoη τηq πoρoιioαg, oιiμφωvα με τα
oριζ6μεvα oτιg διατdξειg τoυ N, 232211995' εξoιτ(αq τηg
κρioηq ρευoτ6τηταq πoυ διdρΧεται η ελληvικf oικovoμ[α
λ6γω τηg τρ6xoυoαg oικovoμικf1g κρfuηq λαμβdvoιrrαg
υπ6ψη τιg Koιvoτικdg KατευΘυvτfριεg Γραμμdq για τιq
πρoβληματικdq επιXειρfloε ιq (ΕΕ C244 12004),

Στηv παρdγραφo 1A τα εδdφιo:

"oι επιχειρflσειq πoU επιΘυμoιjv vα υπαxΘoιjv oτιg
ρυΘμ(oειq τηg παρoιioαq πρdπει, μαζ( με τη o1ετικf1
α(τηoη τoUξ, vcι oυvυπoβdλλouv υπoΧρεωτικd τα κdτωΘι
δικαιoλoYlτικd:

1. Πλiρωq oυμπληρωμ6vo Kαι UπoγεYραμμdvo απ6
τo v6μιμo εκπρ6oωπo τηg επιxε(ρηoηg τo ειδικ6 6vτυ-
πo-α(τηoη τoυ Γ'Λ.K., τo oπo(o ε(vαι αvαρτημdvo oτηv
ιαrooελ(δα τoυ Γ.Λ.K, (www.minfin.gr).

2. Bεβα(ωoη 6voρξηq εργαoιιiv και 6λωv τωv τυx6v
μεταβoλιiv απd τηv oικε(α Δ'o.Y.

3. Πιατoπoιητικ6 Eπιμελητηρioυ απ6 τo oπo(o vα πρo.
κιjπτει η ημερoμηv(α εγYραφiq και τo oικε(o τμΙiμα.

4. Δημooιευμ6vεg oικovoμικd'g κατααrdσειq τηq τε-
λευτα(αq τριετ(oq.

5, Aιτιoλoγημdw1 ειofγηoη τoυ πιστωτιKoιj ιδριjματoq
Yια τη βιωoιμ6τητα Kαι τηv πιoτoληπτικf ικov6τητo
τηg επιxε(ρηoηg, β6oει τoυ αιτfμoτoq τηq Yια 6vταξη
oτιg διατdξειg τηg παρoιjoαg H ειofγηoη τηq Tρdπεζαq
oυvoδειjεται απ6 τo ειδικ6 dvτυπo τoυ Γεvικoιj Λoγι-
oτηρ(oυ τoυ Kρdτoυq, τo oπo(o ε(vαι αvαρτημdvo oτηv
ιcrrooελδα τoυ Γ.Λ'K. (www.minfin.gr).

6. Πιoτoπoιητικ6 τoυ oικε(oυ Πρωτoδικεioυ απ6 τo
oπo(o vα πρoκιjπτει 6τι η επιxε(ρηση δεv 6xει κdvει
6vαρξη η oλoκλτ]ρωαη τωv διαδικαoι6v υπαγωγfg αιιq
διατdξειξ τoυ N. 3588/2007.,

Arrrικαθ(oταται ωq εξτ6ξ:

"oι επιxειρfloειq πoυ επιθυμoιjv vα υπαxΘoιJv oτιg
ρυΘμ(oειg τηg παρoιioαq πρ6πει, μαζ( με τη oχετικη
α(τηoη τoυq, vα oυvυπoβdλλouv Uπoχρεωτικd τα κ6τωΘι
δικoιoλoγητικd:

1. Πλιiρωq oυμπληρωμ6vo Kαι UπoγεYραμμ6vo απ6
τo v6μιμo εκπρ6oωπo τηq επιxε(ρηoηq τo ειδικ6 dvτυ-
πo.αfuηoη τoυ Γ.Λ.K., τo oπo(o εivαι αvαρτημdvo oτηv
ιαrooελ(δα τoυ Γ.Λ,K. (www,minfin.gr).

2' Bεβα(ωoη 6vαρξηq εργαoιαiv Kαι 6λωv τωv τυx6v
μεταβoλι6v απ6 τηv oικε(o Δ.o.Y,

3. Πιoτoπoιητικ6 Eπιμελητηρioυ απ6 τo oπoio vα πρo-
κιiπτει η ημερoμηvfo εγγραφf|c και τo oικε(o τμliμα.

4. Δημooιευμ6vεq oικovoμικdg κατααrdσειq τηq τε-
λευτα(αg τριετ(αg.

5. Aιτιoλoγημdvη ειofiγηoη πιoτωτικoιj ιδριjματog για
τηv πιoτoληπτικf διαβdΘμιση τηq επιxεfρηoηq σUvoδεU-
6μεvo με μελ6τη βιωoιμ6τητα9 απd πιατωτικ6 (δρυμα, f,
ελεγκτικf f oυμβoυλευτικfl εταιρε[o εγvωoμdvoυ κιjρoυg
βdoει τoυ αιτl1ματog τηq Yια 6vταξη oτιq διατdξειg τηg
l ιuvψvvu\.

6. Πιoτoπoιητικ6 τoυ oικε(oυ Πρωτoδικε(oυ απ6 τo
oπo(o vo πρoκιjπτει 6τι η επιxε(ρηση δεv 61ει κdvει
dvαρξη f oλoκλfiρωoη τωv διαδικαoιι6v υπαγωγiq αrιq
διατdξειξ τoυ N, 3588/2007,.

Τdλoq, oι αιτfoειg τωv εvδιoφερ6μεvωv τoυ μ6ρoυ9 A
και B τηg αριΘ' 21205921002516-7-2011 (ΦEK 8/1596/2011)
απ6φαoηq τoυ YπoυργoιJ oικovoμικriv, μαζ( με 6λα τα
απcιιτoιjμεvα δικαιoλoYητικ6, υπoβdλλovται oτo Γεvι-

κ6 Λoγιoτfiριo τoυ Kρdτoυs (Δ25) - Παvεπιoτημ(oυ 37
ειrr6q τριμτjvoυ απ6 τηv ημερoμηv(α δημoo(ευσηξ τηq
παρoιjoαq oτηv Eφημερ(δα τηq Kυβερηoεωq.

Kατd τα λoιπd ιαxιiει η αριΘ. 21205921002516-7-2011
(ΦEK 8/1596/2011) απ6φαoη τoυ Yπoυργoιj oικovoμι-
κι.iv.

H απ6φooη αυτf1 vα δημooιευθε( oτηv Eφημερ(δα τηg
Kυβερvioεωq.

AΘivα, 8 Σεπτεμβρbυ 2011

o ANAnΛHPc]τHΣ \T,loYPΓoΣ

ΦlΛ1ΠnoΣ ΣAx|N|ΔHΣ
_---+-

Tρ6πo9 διαxε(ριoηg χρημoτoδoττ6σεωv με αvαδιixoυq
καΘαριoτdq/κoΘoρ(oτριεq και oυvεργε(α καΘαριoμoιi
αrα oxoλε(α Π/βdθμιαc και Δ/βdθμιαq Eκπαδευoηq
oε 6λη τηv επικρdτεια.

x o| YΠoYPΓo] olKoNoMtKΩN -
ΠAlΔElAΣ' ΔlA B|oY MAΘHΣHΣ KAl ΘPHΣKEYMATΩN

Exovταg υπ6ψη:
(1) Tα dρθρα 41, 48 και 90 τoυ "Kιiδικα ΝoμoΘεo(og

για τηv Kυβdρvηαη και τo κυβερvητικd 6ργαvα", 6πω9
κωδικoπoιf1ΘηKε με τo ΠΔ 63/2ο05'

(2) Tιq διατdξειq τηq παραγρdφoυ 5 τoυ dρΘρoυ 113

τoυ N. .1892/1990, 6πωq αιrrικαταoτdΘηκε με τηV πctρ.
4 τoυ dρΘρoυ 35 τoυ Ν. 35T712007 και στη oυvdxεια με
τo 6ρΘρo 36 τoυ N. 3699/2008.

(3) Tηv πoρ' 2 τoυ dρθρoυ 3 τoυ NΔ 572Λ970,6πωc,
αvτικαταoτdθηKε με τo 6ρΘρo 13 παρ.1 τoυ N, 3748/2009'
ιδiωq τo υπ6 oτoιχε(o (γ) xωρ(o.

(4) Tη με αριθμ6 64447l91lΔ.2.1991 Koιvf Yπoυργικf
απdφαoη τωv Yπoυργι6v Eoωτερικιδv, oικovoμ(αg και
oικovoμικιriv, και Eθvικflq Παιδε(αg και Θρηoκευμdτωv
με Θ6μα: "Tρ6πoq και διoδικαofα πραγματoπoιηαεωg,
δικαιoλoγl1oεωq και ελdγxoυ τωv πdoηq φιjoεωq εod.
δωv τωv oxoλικι6v επιτρoπι6v,.

(5) Tη με αριΘμ6 98301/Δ4101.09-20.11 απ6φαoη τηg
Yπoυργoιj Παιδε(αq, Διo Bioυ MdΘηoηq και Θρηoκευμd-
τωv με Θdμα: "oριoμ6q τoυ EΘvικoιi |δριjματoq Nε6τηταg
(E.|,N') ωc αρμ6διoυ φoρ6α για τη oιJvαι!η τωv oυμβd-
oεωv μ(oΘωoηq dρYoυ με καΘαριαr6q/καθαρioτριεq και
oυvεργε(α καθαριoμoιi oτo oxoλε(α Π/Θμιαg και Δ/Θμιαq
oε 6λη τηv επικρdτεια,.

(6) To γεγov6q 6τι απ6 τηv εφαρμoγf τωv διατ<iξεωv
τηg παρoιjoαg απ6φαoη9 δεv πρoκoλεiται δαπdvη oε
βdρog τoυ κρατικoιi πρoUπoλoγιoμoιi, απoφαoζoυμε,

Aπ6 πιoτοioειg τoυ Tακτικoιj Πρoιiπoλoγιoμoιi τoυ
Yπoυργε(oυ Παιδε(αg, Δια Bioυ Mdθηoηc και Θρηακευ-
μ6τωv η Yπoυργ6g Παιδε(oq, Δια Bioυ Mdθηoηq κoι
Θρηακευμdτωv επιxoρηγε( τo EΘvικ6,|δρυμα Nε6τηταξ
(E,|.N.) με oκoπ6 τη 1ρηματoδdτηση τωv o1oλικι6v επι-
τρoπι,iv 6λωv τωv μov6δωv Π/βdΘμιαs και Δ/βdθμιαq
εκπα(δευoηq, πoυ δεv κoλιjπτoyrαι απ6 τo πρoσωπι-
κ6 καΘαρι6τηταq πoU υπηρετε( oε oργανικdq Θdoειq.
Aπ6 τιq επιxoρηγoιjμεvεq α1oλικdg επιτρoπdq κατα-
βdλλovται oι αμoιβdg τωv καθαριoτι6v/καθαριoτριιiv
f1 oυvεργε(ωv καΘαριoμoι1 μετd τη oιjvαι|,lη oυμβdoεωv
μ(oθωoηq 6ργoυ.

AριΘμ.98687/Δ4 (3)
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H απ6φooη αυτf vα δημooιευθε( oτηv Eφημερ(δα τηq
Kυβερw1oεωg

Mαρoιjoι, 2 Σεπτεμβρ(oυ 2011

ol YΠoYPΓol

o|KοΝoMlKΩΝ 
"^",!$lo^.Hι#,|li{,o'n"EYAΓΓEΛoΣ BEN|zEΛoΣ ANNA ΔΙAMANToΠoYΛoY

---<a--
(4)

Kαθoριoμ6g αριθμoιj μαθητιliv τωv EΠA.Σ MαΘητε(αg
τoυ oAEΔ, πoυ Θα απαoxoληΘoιjv oε φoρεξ τoυ
Δημ6oιoυ Toμdα γιo πρακτικfl doκηoη Kατd τo σχo-
λικ6 6τo9 2011-2012,

o YΠoYPΓoΣ
EPΓAΣ!AΣ KAt κolNΩNlKl-|Σ AΣΦAΛ]ΣHΣ

Exovrαg υπ6ψη:
1) Tιq διατdξειq τoυ dρΘρoυ 90 τoυ Π'Δ. 63/2005 "Kω-

δικoπo(ηoη τηq voμoΘεo(αg για τηv Kυβdρvηoη Kαι τα
κυβερvητικd 6ργαvq" (ΦEK A, 98122-4-2005)'

2) Tιg διατdξειg τoυ Π.Δ.63/2011 "Διoριoμ69 Avτιπρo6-
δρoυ τηq Kυβdρvηoηq, Yπoυργι6v, Avαπληρωτι6v Yπoυρ-
γι6v και Yφυπoυργιδv, ΦEK 145/AΛ7-6-2011'

3) Tιq διατdξειq τoU dρθρoυ 25 τoυ BΔ 405/Ζ "Περ(
oργαvοioεωg, oυγκρoτηoεωg και λειτoυργ(αq τωv υπη-
ρεoι6v τoυ oAEΔ, (Φ'Ε''K'123lAlΛ-06-71) και dρθρoυ 2
παρ.2 τoυ N.2956/01 .Avαδιdρθρωoη oAEΔ και dλλεg
διατdξειq" ΦEK 258/A/6-11-01.

4 Τιq διατdξειg τoυ dρθρoυ 7 τoυ Π.Δ. 368/89 "oργα-
vιoμ6q Yπoυργε(oυ Eργαo(αq" (Φ.E.K. 163/AΛ6-06-89) και
τιq διατdξειg τoυ dρΘρoυ 1 τoυ Π.Δ. 372195 "Mεταφoρd
τηg Γεvικl1q Γραμματε(αq Koιvωvικr.riv Aoφαλ(oεωv oπ6
τo Yπoυργε(o Yγε(αg, Πρ6voιαq και Koιvωvικιiv Aoφαλ(-
σεωv στo Yπoυργε (o Eργαo(αg, (Φ.Ε.Κ. 201 l A l14- 09-95).

5)Tιq διατ6ξειq τoυ dρΘρoυ 6 τoυ B'Δ. 3/6-6-52 "Περi
εκπαιδειjoεωq μoΘητdlv-τεxvιτ6v, (Φ.E.K. 157/A/6-06.52)
Kαι τoU dρθρoυ 94 παρ. 3 τoυ N, 1566/85 "Δoμri και λει-
τoυργ(α τηg πρωτoβdΘμιαq και δευτερoβdΘμιαg εκπα(.
δευoηg και 6λλεq διoτdξειg, (Φ.E.K. 167/A/30-09-85),

6) Tιq διατdξειq τoU dρΘρoυ 1 παρ.6 τoυ N.1256/82
(Φ.E.K. 65/A/31-05-82) και τoU dρΘρoυ 51 τoυ N. 1892190
(Φ.E.K. 1 01/A/31-07-90).

7) Tιg διατdξειq τωv dρΘρωv 1, 2,10,11, 14 παρ.6, παρ.
3 εδ.α, β Kαι παρ. 7 και 6ρΘρo 18 παρ.1 εδ. α, Θ και παρ.2
τoυ N. 3475/2006 "oργdvωση Kcιι λειτoυργ(α τηg δευ-
τερoβdΘμιαq επαγγελματικl1g εκπα(δευoηg και dλλεq
διατdξειg,, (ΦEK 146/A/13.07-06).

8)Tηv αριΘμ. 40041n2-4-07 Koιvτj Yπoυργικf απ6φαoη
τωv Yπoυργαiv Eθvικfig Παιδεfug κoι Θρηoκευμdτωv και
Aπαox6ληoηg και Koιvωvικfg Πρooταofug "Mετατρoπf
τωv Tεxvικιiv Eπαγγελματικιiv Eκπαιδευτηρ(ωv (ΤEE)
Mαθητε(αq A, Kιiκλoυ τoυ oAΕΔ oε Eπαyγελματικdg
Σxoλdg (EΠAΣ) Mαθητε(αg τoυ oAEΔ,, (ΦΕK 639/8/
27-04-07\.

1) τo υπ, αριΘμ. Σ33685/19-5-2011 6γγραφo τηq Δ/voηq
Πoλ/κoιj Πρoo/κoιj τoυ ΓEΝ

2) τo υπ, αριθμ. 1701/28-4-2011 dYγραφo τoυ Δ/τη τoυ
401 ΓΣ Noooκouε(oυ AΘnvι6v

3) τo υπ,αριΘμ. Σ254Λ-6-2011 6γγραφo τηq Δ/voηq
Πoλιτικoιj Πoooωπικoιj τoυ ΓEA

4) τηv υπ, oριΘμ. 119/23-5-201.1 απ6φαση τoU ΔΣ τoυ
oΛΠ

5) τηv υπ, αριθμ. 13/3-5-2011 απ6φαoη τoυ Δ'Σ. τoυ
ΕKAB

6) τηv υπ,αριθμ.18Λ4-6-2011 απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τoυ
oφΘαλμιατρε(oυ AΘηvαiv

7) τηv υπ, αριΘμ, Γ59985126-5-2011 oπ6φαoη τoυ Πρ/
voιj Δ/voηq Avθριiπιvoυ Δυvαμικoιj τoυ EΘvικoιj Tuπo-
γραφε[oυ

8)τηv υri αριθμ' 3400/12-5-2011απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τoυ
Ταμε(oυ Παρ/κ6v και Δovε(ωv (Kεvτρικfi Yπηρεo(α)

9) τηv υπ,αριΘμ. 9/2011 απ6φααη τoυ Δ.Σ. τoυ o.Π.K'A'Π'
τoυ Aγ[oυ Δημητρ[oυ Aττικτjq

10) τηv υri oριθμ. 8712011απ6φαoη τoυ Δ.Σ' τoυ Δl1μoυ
M<ivδραq-Eιδυλλ(αq Aττικf g

.11) τηv υri αριθμ. 115/2011 απ6φαoη τoυ Δ,Σ. τoυ Δfμoυ
Γλυφdδαq Aττικfq

12) τηv υπ' αριΘμ. 7312011 απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τoυ Δfμoυ
Πετρoιjπoληq Aττικf1q

13) τηv υπ, αριΘμ. 8127-5-2011 απ6φαoη τoυ Δ,Σ. τωv
Δημoτικιiv Παιδικιt5v και Bρεφovrlπιακι6v Σταθμι6v Δfl-
μoυ Axαρvι6v Aττικf1g

14) τηv υπ, αριΘμ. 9/2011 απ6φαση τoU Δ.Σ' τoυ Δημo-
τικoιj Πoιδικoιj ΣταΘμoιi Bdρηg Aττικf1q

15) τηv υπ, αριΘμ. 12122-6-2011 απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τoυ
Γεv. Noo. AΘηvο5v "Γ. ΓENNHMATAΣ,

.16) τηv υπ, αριθμ. 16114-4-2011 απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τoυ
Γ. Ν. Eλευo(vαq "Θριdoιo"

17) τηv υπ, αριΘμ. 12118-5-2011 απ6φαoη τoυ Δ.Σ, τoυ
Γεvικoιj Νoooκoμε(oυ AΘηvαiv "iΠΠoKPAτEIo"

18) τηv υπ, αριθμ. 6Ι2-4-2011 απ6φααη τoυ Δ.Σ, τoυ
Παvεπιoτημιακoιj Γεvικoιj Noooκoμε[oυ .,Aττ|KoN,

.t9) τηv υπ, αριθμ. 27122-6.2011 απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τoυ
Γ.N.A. Λαik6 Noooκouεfo

20) τηv υπ, αριΘμ. 1412-6-2011 qπ6φαoη τoυ Δ.Σ. τoυ
Γεv' Νoo. AΘηvιiv "Aγ(α Σoφ(α,

Ζ) τηv υπ, αριθμ. 19/8-6-2011 απ6φαoη τoυ Δ,Σ. τoυ
Γεvικoιj Noooκoμε(oυ Ν(καιαq-Πειραιd "AΓ|oΣ ΠANτE-
ΛEHMΩN"
2) την υπ' αριθμ. 9118.4.2011 απ6φαoη τoυ Περ/κoιj

Συμ' 8 ΠΕ AXA|AΣ, 6 ΠΕ A|TΩΛ/ΝIAΣ τηg Περιφdρειαg
Δυτικι]g Eλλdδoq

23) τηv υπ, αριΘμ. 11012011απ6φααη τoυ Δ.Σ. τoυ Δf|μoυ
Aγριv[oυ Aιτωλ/v(αq

24) την υπ, αριΘμ 1418.6.2011 απ6φαoη τoυ Δ.Σ, τoυ
Γ. N. Aιγ(oυ

25)τηv υπ,αριθμ. 5412009 απ6φααη τoυ Δ.Σ, τηg ΔEYA
Tρ(πoληq Aρκαδ[αg

26) τηv υπ, αριΘμ. 1512010 απ6φαoη τoυ Δ.Σ. τωV Παι-
δικιδv Σταθμιilv Δfμoυ Τρftoληq Aρκαδ(αq

27) την υπ, αριΘμ. 9/2011 απ6φαση τoU Δ.Σ' τoυ Δfrμoυ
B6ρειαg Kυvoυρfuq Aρκoδfug

30) τηv υπ,αριΘμ.2512011απ6φααη τoυ Δ.Σ, τηs Δ.E.Y.A.
Πιiργoυ Hλε[αg

31) τηv υπ, αριθμ. 6/201.| απ6φαση τoU Δ.Σ. τoυ Σκαγιo-
πoυλε(oυ K6ιrτρoυ Παιδικfg M6ριμvαg Aρdvωv Πdτραg

9) Τη oxετικτi πρ6τααη τoυ Δ.Σ. τoυ oAEΔ (απ6φαoη 28) τηv υrt' αριΘμ. 16/2011 απ6φαση τoU Δ.Σ. τηq Δ.E,Y.A.
2d8l34l19-7-2011, dγγραφo B129615lΔ-7-11 και τιg απo- Aρxα(αq oλυμπ(αg
φ6oειq των Δ.Σ. τωv φoρdωv πoυ κατατdθηKαv στoV 29) τηv υπ,αριΘμ. 6812011απ6φαoη τoυ Δ.Σ' τoυ Δr]μoυ
oAEΔ: ,Hλιδαq Hλε(αq

Aριθμ. 14001/Δ5.27
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EΦHMEPIΣ THΣ KYBEPNHΣEΩΣ
THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMoKPATIAΣ

TEγxoΣ ΔEYTEPo Aρ. Φιjλλoυ 672

ΠΕPlEXoMENA
A11oΦAΣElΣ

Tρoπoπoft oη τηq υπ, αριΘμ. 2/516921 00221 4'9.2007
απ6φααηg.

Aιjξηoη τηq συμμετoxfq τoυ Δημoo(oυ oτα καΘαρd
κ6ρδη xρηoηs 2007 τoν Tαμε(oυ ΠαρακαταΘηκc6v
και Δαvε(ωv.

Aιjξηoη oυvτdξεωv στouq σUvταξιoιjxoυg τoυ Kλd-
δoυ Eπικoυρικηg Aoφdλιoηg Δικηγ6ρωv (K.E.A.Δ.),
αoφαλιoμdvoυg απd 1.1.1993 και μετd, και xoρτ]γη-
oη 6κτακτη9 oικovoμικfg εvfuxυoηq για τo dτog
2007.

Tρoπoπo(ηoη και oυμπλfρωση τηq υπ,αριΘμ. Y4α/
35613/6.4.20 05 υπoυργικf q oπ6φαoηq (Φ'E'K. 47 6 l
B, 112'4.20 05) "Συ μπλf ρω oη τη g υ rd αριΘμ' Υ 4 α l 258 l
1996 απ6φαoηq τoU Yπoυργoιj Yγεfαq και Πρ6voι
αg - Avαγνοiριoη Kdvrρωv κατdλληλωv Yιo τηv
εμφιjτευoη βηματoδ6τη"

Avoγvοiριoη Noooκoμειακι.liv Mov6δωv ωξ κατ6λλη-
λωv για εξειδkευoη τωv γιατρι,iv oτηv Evτατικη
Θεραπε(α.

Eγκριoη oιiμβαoηq μ(oθωoηq dργoυ oτo Δfμo Bιj-

γoq, N.ΞdvΘηg.

17 Aπριλbυ 2008

AΠoΦAΣElΣ
AριΘμ' 2n82541002. (1)

Tρoπoπo (ηoη τηq Uπ, αριΘμ. 2/5.t 6921 0 0221 4.9'20 07

1 απoφoσηq'

oI YΦYΠoYPΓol
olKoΝoMlAΣ KA| olKoNoMlKΩN .

2 EΘNIKHΣ ΠA|ΔEIAΣ KA| ΘPHΣKEYMATΩN

4f .eγou-oq 
υπ6ψη:, 

1, Tιg διατdξειq τoυ αρθρ. 35 παρ. 1 ν.35Π12007 "Δη-
μιoυργ(α Φoρ6α Διαxε(ριoηq oλoκληρωμdvou Πρoγρdμ-
ματoq δια β(oυ Mdθηoηg, ριjΘμιoη Θεμdτωv ιδιωτικf1q

3 εκπα(δευσηq Kαι φoρdωv επoπτε(αg Yπoυργε(oυ EΘvι-
κηg Παιδεfug και Θρηακευμdτωv και dλλεg διατdξειq"
(130 ΑJ, καΘιig και παρ.3 και 4, oι oπo(εg αyrικαΘιαroιjv
τιg διατdξειq τoυ dρΘρ. 1.l3 παρ.5 και 6β εδ. 1 v.-1892,{990

"Για τov εκσUYXρovισμ6 και τηv αvdπτυξη κoι dλλεg
διατdξειg, (101 A,).

4 2. Τιg διατdξειg τoυ dρΘρ. 5 παρ. 15 v.1894/|990 "Για
τηv Aκαδημ[α Αθηvιilv και dλλεg εκπαιδευτικdg διατd-
ξειq, (,110 A,),

3. Τιq διατdξειq τωv dρΘρ. 3 κoι 4 ν' 252511997 "Evια(o
Λιiκειo, πρ6oβααη τωv απoφo[τωv τoυ αrηv Tριτoβdθμια
Eκπα(δευoη, oξιoλ6γηoη τoυ εκπαιδευτικoιi 6ργoυ και
dλλεc διατdξειg" (188 A,),

4. Tιg διoτdξειq τωv dρΘρ. 48 και 90 τoυ κι,l3δικo voμo.
Θεofuq γιο τηv Kυβ6ρvηαη και τα κυβερvητικd 6ργαvα
πoυ κυριiΘηκε με τo dρΘρo πριiτo τoυ π.δ. 63/2005

"Kωδικoπo(ηoη τηg voμoΘεo(αq για τηv Kυβdρηoη και
τα κυβερvητικd 6ργαvα, (98 A,).

5. Tιq διοτdξειq τoυ dρΘρ.2 τηq Uπ, αριΘμ. Φ,50/76l1Δ153l
Γ1 l13 11'2002 υπoυργικfq απ6φαoηq "oριoμ6q Πρoγραμ.
μdτωv Σπoυδriv, ωραρbυ λειτoυργ(αg και ωρoλoγG
oυ πρoγρdμμoτoq oλollμερoυ Δημoτικoιj Σxoλε(oυ"
(1471 B,\ και τηq παρ, 2 τηg υπ' αριθμ. 51700lnβ'5.2002
υπoυργικfq απ6φαoηq "Πρc5γραμμα oλof1μερoυ Nηnι-
αγωγεbυ, (679 B,).

6, Tιq διατdξειq τoυ dρΘρ. 40 ν,84911978 "Περ( παρo-
xfg κιw1τρωv διd τηv εv(oxυoιv τηq περιφερειακιξq και
oικovoμικfq αvαπτιiξεωg τηg Xι6ραq, (232 

^')'
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7. Tιq διoτdξειq τωv dρθρ. 4 και 6 τηq Uπ' opιΘμ.42362l
Υ 252128.9.2007 κoιvf q oπ6φαoηg τoυ ΠρωΘυπoυργoι1
και Yπoυργoιj oικovoμ(αg και oιKovoμιKιiv "KαΘoριoμ6q
αρμoδιoτr]τωv τωv YφUπoυργ6v oικovoμ(αg και oικo-
voμικιriv, (1948 B,).

8. Tιq διατdξειq τωv dρΘρ. 5 παρ.9 και 6 παρ.1 τηq υrd

αριΘμ. 251/YΛ.10,2007 κoιvrξg απ6φασηq τoU ΠρωΘυπoυρ.
γoιi και τoυ Yπoυργoιj Eθvικιiq Παιδεiαg και Θρηoκευμ6-
τωv .KαΘoρισμ6q αρμoδιoτfτωv Yφυπoυργιliv τoυ Yπoυρ-
γε(oυ EΘvικι]q Πoιδε(αg και Θρηoκευμdτωv, (1944 B,).

9. To γεγov6q 6τι η λειτoυργ(α oλoημερωv τμημdτωv
oτιq oxoλικdg μovdδεg τηg A/Θμιαg Eκπα(δευoηg δη-
μιoυργε( πρ6oθετεq αvdγκεg καθαριoμoιj τωv χιiρωv
6πoυ αrεγdζovται τα τμfματα αυτd καΘ6τι τα πρoγρdμ-
ματα λειτoυργ(αg τωv oλorjμερωv oxoλε(ωv εφαρμ6-
ζovται πdραv τoυ KovovιKoιi ωραρ(oυ λειτoυργ[αg των
λoιπι6ν o1oλε(ωv A/θμιαg Eκπα6ευαηg.

10. Τηv υrl αριθμ. 21516921002214,9.2007 oπ6φoοη "Kα-
Θoριoμ69 αμoιβηc καΘαριαrριι6v τωv αxoλε(ωv A/Θμιαq
και B/Θμιαq Eκπα(δευoηg με oιiμβαoη μ(oθωoηq 6ργoυ.

1.l. To γεγov6q 6τι απ6 τιq διατdξειq τηq απ6φααηq
αυτfig πρoκαλε(τqι επιπλdov δoπdη oε βdρog τoU τα-
κτικoιj πρoUπoλoγιoμoιi για τo τρ6xov oικovoμικ6 dτog
πoooιj 1.900.000,00 ευρο1 περ(πoυ κoι για κdΘε dvα απ6
τα επ6μεvα πdvτε 6τη πoooιj 4.700.000,00 ευρι6 περftoυ,
l-{ δαπdη τρ61ovroq 6τoυ9 Θα καλυφΘε( απ6 πιoτιΙloειq
τoυ κρατικoιj πρoUπoλoγιoμoιi' εvιi για τα επ6μεvα πd-
urε dτη Θα εγYρdφεται oxετικli π(oτωoη oτov τακτικ6
πρoUπoλoγιoμ6 τoυ Yπoυργε(oυ EΘvικfg Παιδε(αq και
Θρηoκευμdτωv, απoφαo(ζoυμε:

Tρoπoπoιoιjμε τηv Uπ, αριΘμ. 2/516921002214.9.2007
απ6φαoη "Kαθoριoμ6q αμoιβiq καΘαριαrριιiv τωv σXo-
λε(ωv ΠρωτoβdΘμιoq και ΔευτερoβdΘμιαq Eκπαδευoηg
με oιjμβαoη μ(oΘωoηg dργoυ,, ωq εξfg:

1. KαΘoρ(ζoυμε τo ιjψoq τηq αμoιβfiq τωv καΘαριoτριι6v
τωv oxoλε(ωv A/θμιαq και ΔευτερoβdΘμιαq Eκπαδευoηq
πoυ oυvδdovται με τo Δημ6oιo με oιjμβαoη μfuΘωoηq
dργoυ, oε 2'026,00 ευρι6 κατd διδακτικ6 dτoq (.|0 μflvεq),
εφ6oov τo oxoλε(o λειτoυργε( με dξι (6) α(θoυoεq δμ
δαoκαλ(αg μετd τωv κoιv6xρηoτωv xιiρωv.

2 To παραπdvω πoσ6 θo μειιrivεται κατd 240,00 ευριi
αvd διδακτικ6 dτog για κdθε o(Θoυoα διδαoκαλiαq, εφ6-
σov τo o1oλε(o λειτoυργε( με α(Θoυoεg λιγdτερεg τωv
dξι (6) και Θα αυξdvεται αvr(αroι1α κατd 339,00 ευρι,5 για
κdΘε επιπλdov α(Θoυoα διδαoκαλ(αq εφ6oov τo oxoλεb
λειτoυργε( με α(θoυoεq περιoo6τερεq τωv 6ξι (6), με
αvιδτατo 6ριo τιq δεκαoκτιi (18) α(Θoυoεg διδαoκαλhg,

3. KαΘoρiζoυμε τo ιiψog τηq oμoιβrξg τωv κoΘαριατρι-
ιiv τωv oxoλε(ωv A/Θμιαq Eκπα(δευoηg πoυ oυvδdoιrrαι
με τo Δημ6oιo με oιjμβαoη μfoθωoηq dργoυ, oε 339,00
ευριi κατd διδακτικ6 dτoq (.t0 μivεq), για κdΘε αfΘoυoα
των oλofμερωv τμημdτωv Νηπιαγωγε(ωv και Δημoτικιδv
Σ1oλε(ωv τηq χιiραq.

4, H απ6φαoη αυτl1 ιoxιjει oπ6 τo διδoκτικ6 dτoq 2008-
2009 και εvτειjΘεv.

F{ απ6φαoη αυτfi vo δημooιευθεf oτηv Eφημερ(δα τηq
Kυβερvηoεωq.

AΘfvα, 3 Aπριλbυ 2008

o| YΦγT]oYPΓο|

olKoΝoMιAΣ κAι olκoΝoM|KοΝ EΘΝlκHΣ nA|ΔE|AΣ κA! ΘPHΣKEYMAτΩΝ

N|KoΛAoΣ ΛEΓKAΣ ANΔPEAΣ Θ, ΛYKoYPENτzoΣ

δη xρioηs 2007 τoν Tαμεioυ Παρακαταθηκιiv και
Δαvε(ωv,

o γΠoYPΓoΣ o|KoNoMlAΣ KA| o|KoΝoM]KΩN
Exovταq υπ6ψη:
1' Tιg διατdξειg:
α) Toυ 6ρθρoυ 3 παρ,.l τoυ v.δ/τoq 3003/|954 "Περ(

τρoπoπoιfoεωq Kαι oυμπληρι6oεω9 διατdξεωv τιvι6v
τoυ oργqvιoμoιi τoυ Tαμεioυ ΠαρακαταΘηκιδv και Δα-
vε(ωv, (Φ.E.K ' Δ4 A,) 6πωq ovτικαταoτdθηκε απ6 τo
dρΘρo 14 παρ. 2 τoυ ν'246911997 "Περιoριoμdq και βελτ(-
ωση τηq απoτελεoματικ6τητog τωv κρατικι6v δαπovιilv
και dλλεq διατdξειq, (Φ.Ε.K. 38 AJ.

β) Toυ dρΘρoυ 22 τoν v. 3301/2004 "Συμφωvbg πα-
ρoχiq Xρηματooικovoμικτ]q αoφdλειαq, εφαρμoγη τωv
ΔιεΘvιiv Λoγιoτικ6v Πρoτιiπωv και dλλεg διατdξειg"
(Φ.E.K. 263 A,).

γ) Toυ π.δ/τoq 34611997 "Διατf1ρηoη τηg επoπτε(αg
Noμικιδv Πρooι6πωv Δημoo(oυ Δικα[oυ απ6 τo Yπoυρ-
Yε(o oικovoμικι,iv, (Φ.Ε.K. 238 A,)'

δ) Tou dρΘρoυ 9O τoυ π.δ/τoq 63/2005 "Kωδικoπo(ηoη
τηq voμoΘεo(og για τηv Kυβdρvηoη και τα κυβερvητικd
6ργαvα" (Φ.E.K,98 A,).

2. Tηv υπ, αριΘμ. 2/586451004913'11,2005 oπ6φαoη τoυ
Yπoυργoιj oικovoμ(og και oικovoμικ6v "Συμμετo1τ] τoυ
Δημoo(oυ oτα ετfoιo καΘαρd κdρδη τoυ T.Π. και Δαvε[-
ωv κ.λπ." (Φ'E,K.1705 B,).

3. To υπ, αριΘμ' 2fi2367Λ4.22008 6γYραφo τηg Διειj-
Θυvoηq 2Oηc Πρoυπoλoγιoμoιj τoU ΓεvιKoιi Λoγιoτηρbυ
τoυ Kρdτoυq.

4. To γεγov6g 6τι απ6 τιg διατdξειq τηq παρoιjooq
δεv πρoκαλε(ται δαπdw1 oε βdρoq τoυ κρατικoιi πρoU-
πoλoγιoμoιJ, απoφooζoυμε:

Tηv αιjξηoη τoU πoσoστoιi τωv καΘαρdlv κερδο5v τηq
XρΙiσηc 2007 τoυ Tαμε(oυ ΠαρακαταΘηκ6v και Δαvε(ωv
πoυ διατ(Θεvται πρoq τo Δημdoιo oε 100%, απ6 70%'

H απ6φαoη αυτri vα δημooιευΘε( αrηv Eφημερ(δα τηq
Kυβερvfoεωg.

AΘιξvα, 4 Aπριλ(oυ 2008

o YΠoYPΓoΣ

ΓEΩPΓloΣ AΛoΓoΣKoγΦHΣ

----+-
AριΘμ. Φ.200!ν 4631 l17 3
πξηoη owπξεαlv oτoυg oυvτoξιoιfuoυq τoυ Kλd-

δoυ Eπικoυρικl1g Aαφdλιoηq Δικηγ6ρωv (K.E.A.Δ.),
αoφαλιoμdvoυq απ6 1.1.1993 και μετd, και Xoρfγη-
oη 6κτακτηq oικovoμικrξq εv(oxυoηq για τo dτoq
2007.

H YΠoYPΓoΣ
AΠAΣXoΛHΣHΣ KAl KolNΩNlKHΣ ΠPoΣTAΣlAΣ

Exovrog υπ,6ψη:
.|. Τιq διατdξεη τoυ dρΘρoυ 66 τoυ ν.208411992 (A,1Φ.
2Tιq διατdξειq τηq παρ,3 τoυ 6ρθρoυ 1τoυ ν.6' 45Π11966

(A'230).
3. Tιq διατdξειq τωV dρΘρωv 48' 51' 52 Kαι 90 τoυ

π.δ/τoq 63/2005 (A,98) "Kωδικoπo(ηoη τηq νoμoΘεo(αq
Yια τηV Kυβdρvηoη και τα Kυβερvητικ6 6ργαvα,.

4. Tιq διατdξeιξ τoυ dρΘρoυ 30 τoυ ν.102711980 (A'49)'
6πω9 61ει αvrικατααrαΘε(με τo 6ρΘρo7 τoυν'1275Λ982

(2)

(3)
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ΞlΣΘoPA EPΓAzoMENoY
'15.67%) 129.' 167 204,65 279.8t 317,47 370,t 423.71 4, O.OJ ξ,o o, 583.1 oJo. I 689,3: 742'4ι /93,cξ oqo.oζ 901.ε 954.92

EPΓoΔoτlκH Ε|ΣΦoPA (23.58%l 194 7 307,9: 364.54 421.1 477.73 557.6( oJ/-ζ 717.53 797.41 877,41 957.35 1037,28 1117 1197 1 1277.1 135i 1436,9(

εYNo^o 1020,77 1317,3( 1613.9Ξ 1910.54 no7.1 2503.73 2922.6C ω41.e 3760.53 4179.47 4598.41 5017.3S 5436'2ε 5855,i 6274,1r 6693.1 711 7530.9(

oΛoHMEPA ΣxoΛE|A

AlΘoYΣEΣ 1 4 7 1( 11 1i 1 1ι 15 1t 17

ΓlA Ml{ΝEΣ (10} JJ9 678 101i 1 35€ '!695 2o3ι 25ι5 3ο51 339( laac 406ε 4407 474e 5085 542ι c/ oJ 6102

E|ΣΦoPA EPΓAzoMENoY
ι,ιΞ 670/^| 53.1 106'2ι 159'3€ 212'4ε 265,e 5ι6 ι2 371.82 424,97 478.1 ζ11.1 584.3: 637.4€ 690,57 743.7 796.81 849.9Ζ 9ο3'.1 956.'1

EPΓoΔoτ|Kι| E|ΣΦoPA (23.58%) 79.93 159.87 239.ε 31g'7ι 399'6€ 479.61 639.4ε 719.41 879,3 959,2: '1039,17 1 119.1 1 
,19€ 1278.9ε 1 358.91 1 438.84

εYNo^o 418,9: 837,87 1256'ε 1675,74 2094.6t 2513.61 2932.5! 3351.4ε 3770.41 4189.3€ 4608.Ξ 5027.2i s446.11 5865.1 628ι 6702.9ε 71?1,91 7540,8:


