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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/19994/ 0022 (1)
 Καθορισμός αποδοχών Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Μετρολογίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α 98).

2. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/1986) «Σύσταση και Ορ−
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/1989) 
«Οργανισμός της ΓΓΒ» και 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α΄/1995) 
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
396/1989.

3. Του π.δ. 27/1.2.1996 (ΦΕΚ 19Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και 
του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/17.3.2004) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού».

4. Του π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 84/Α΄/10.3.2004).

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ /1264/14.10.2005 απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών » (ΦΕΚ 
14371/Β΄/2005).

6. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978.
7. Τις διατάξεις του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α΄/1994) 

«Σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και 
άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα την παράγραφο 11 του 
άρθρου 2 αυτού.

δ. Την υπ’ αριθμ. 2/27955/0022/31.5.2002 κοινή υπουργι−
κή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αναπροσαρμογή 
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αποδοχών Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας» (ΦΕΚ 763/Β΄/19.6.2002),

9. Το υπ’ αριθμ. 7560/11/21.9.2005 απόσπασμα πρακτι−
κών της 187ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του ΕΙ Μ της 26.8.2005 περί αναπροσαρμογής των 
αποδοχών του Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Μ.

10. Την ανάγκη αντιστοίχησης των αποδοχών του Γε−
νικού Διευθυντή του Ε.Ι.Μ. με αυτές των Διευθυνόντων 
Συμβούλων των άλλων δύο Πυλώνων της Ποιότητας ΕΛΟΤ 
και ΕΣΥΔ, δεδομένου ότι ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Μ. 
έχει σημαντική ευθύνη διαχειριζόμενος εργαστηριακές 
υποδομές συνολικού κόστους 35.000.000 ευρώ και οι απο−
δοχές του δεν έχουν αναπροσαρμοσθεί από τον Μάϊο του 
2002 σε αντίθεση με αυτές των Διευθυνόντων Συμβούλων 
ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΕΣΥΔ, που καθορίσθηκαν το έτος 2005.

11. Το από 2.3.2006 έγγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Μετρολογίας, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις 
σχετικά με την αιτούμενη ως άνω αναπροσαρμογή και 
από το οποίο προκύπτει ότι η ζητούμενη αναπροσαρ−
μογή καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του Ε.Ι.Μ.

12. Τo γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται επιπρόσθετη ετήσια δαπάνη από τις 
ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές του, 16.800 €, περίπου, η 
οποία θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και η οποία 
καλύπτεται από τα ως άνω (παρ. 10), αποφασίζουμε:

1. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Μετρολογίας καθορίζονται στο συνολικό 
ποσό των 4.200 € (τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ) 
μηνιαίως.

2. Το προτεινόμενο ποσό των μηνιαίων αποδοχών του 
Γενικού Διευθυντή, ελάχιστα έως ουδόλως επηρεάζει 
τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό του Ινστιτούτου, 
λαμβανομένου προς τούτο υπόψη και της σταδιακής 
αύξησης των εσόδων τα προσεχή έτη.

3. Εφόσον ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Μ.είναι ασφαλι−
σμένος σε κύρια και επικουρική ασφάλιση του Δημοσίου, 
με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, παραμένει 
ασφαλισμένος στο οικείο ταμείο του δημοσίου, χωρίς 
να υποχρεούται σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

4. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1.1.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 
F

Aριθ. 11626 (2)
     Ορισμός Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση 

των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑ−
ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» της Ενέργειας 2.4.1. «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» του 
Μέτρου 2.4 του ΕΠΕΑΕΚ II, που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 
Α 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Ε(2005) 4788/5.12.2005 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. Ε(2000) 3405/28.11.2000 απόφασης, 
με την οποία εγκρίνεται το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
για κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο 
του Στόχου 1 στην Ελλάδα».

3. Την υπ’ αριθμ. Ε(2005)5642/15.12.2005 πόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. Ε(2001) 44/16.3.2001 απόφασης, 
με την οποία εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» το 
οποίο εντάσσεται στο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για 
κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του 
Στόχου 1 στην Ελλάδα».

4. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251/Α΄/14.11.2000) ο οποίος ανα−
φέρεται στην «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο 
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3, καθώς και τις τροποποι−
ήσεις του ν. 3193/2003, άρθρο 17 (ΦΕΚ 266/20.11.2003).

5. Την υπ’ αριθμ. 3345/14.12.2000 (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.12.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση για την «Σύσταση Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης» όπως ισχύει σήμερα.

6. Την υπ’ αριθμ. 1/29.5.2001 απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ, με την οποία εγκρίθη−
καν τα κριτήρια επιλογής πράξεων του Μέτρου 2.4 του 
ΕΠΕΑΕΚ, όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση.

7. Την υπ’ αριθμ. 2140/3.2.2006 απόφαση της 5ης Επι−
τροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ II, με την οποία 
τροποποιήθηκε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του 
ΕΠΕΑΕΚ (μέσω γραπτής διαδικασίας) και ισχύει σήμερα, 
και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 2.4 
καθώς και τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους όπως 
περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/10.3.2004) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το υπ’ αριθμ. Φ.908/32075/Η/2.4.2004 (ΦΕΚ 109/τ. 
Γ΄/19.4.2004), έγγραφο με θέμα: «Διορισμός Ειδικού Γραμ−
ματέα Υπηρεσιών Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων 
Ε.Ε. και ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ».

10. Την υπ’ αριθμ. 35235/ΣΤ5/16.4.2004 (ΦΕΚ 583/τ. 
Β΄/19.4.2004) απόφαση της Υπουργού Παιδείας περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» στον Ειδικό Γραμματέα Ε.Ε. και Κ.Π.Σ., όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
41773/ΣΤ5/6.5.2004 (ΦΕΚ 680/τ. Β΄/10.5.2004) απόφαση.

11. Την υπ’ αριθμ. 17758/8.9.2005 (ΦΕΚ 1339/τ. Β΄/23.9.2005) 
κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ο Ενιαίος Δι−
οικητικός Τομέας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό 
Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.

12. Την υπ’ αριθμ. 3984/27.2.2006 πρόσκληση υποβο−
λής προτάσεων, στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξεων 
στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση 
των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού», της Ενέργειας 2.4.1 «Συμβουλευτική και 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός», του Μέτρου 2.4.

13. Την υπ’ αριθμ. 6564/29.3.2006 1η τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 3984/27.2.2006 πρόσκλησης στα πλαίσια της 
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Κατηγορίας Πράξεων στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πρά−
ξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού», της Ενέργειας 2.4.1 
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», 
του Μέτρου 2.4.

14. Τις υποβαλλόμενες προτάσεις στο πλαίσιο της 
παραπάνω πρόσκλησης, καθώς και το ότι οι προτάσεις 
που θα αξιολογηθούν θα είναι πλήρεις από πλευράς 
τυπικών στοιχείων.

15. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκε−
κριμένα: την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπη−
ρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη κα−
θώς και τη λειτουργία του εν λόγω συλλογικού οργάνου 
εκτός ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους ή μισθωτούς 
του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

16. Ότι προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί από την 
Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή υπουργική 
απόφαση, σύμφωνα με το ν. 3205/2003.

17. Την αναγκαιότητα υλοποίησης των πράξεων που 
αφορούν στην δημιουργία των υπολοίπων 4 ΚΕΣΥΠ και 
100 ΓΡΑΣΕΠ που όριζε η Υπ. Απόφαση 140178/Γ7/11.12.2003 
«Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ στο πλαίσιο 
της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» 
του ΕΠΕΑΕΚ II − Γ΄ ΚΠΣ» και δεν έχουν δημιουργηθεί 
καθώς και την αναγκαιότητα αναβάθμισης του ΚΕΣΥΠ 
του ΥΠΕΠΘ, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αποτελούμενης από αξιολογητές για την αξιολόγηση 
των προτάσεων των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων, 
που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πρά−
ξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού», της Ενέργειας 2.4.1 
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», 
του Μέτρου 2.4. με τίτλους:

1. «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΤΟΥ ΥΠΕΠΟ» που υπο−
βλήθηκε από το ΕΚΕΠ με αρ. πρωτ. 197/Α2/13.4.2006 
(εισερχ. στην ΕΥΔ με αρ. πρωτ. 8078/14.4.2006).

2. «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 4 ΝΕΩΝ ΚΕΣΥΠ ΚΑΙ 100 ΝΕΩΝ ΓΡΑΣΕΠ 
− ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ» που υποβλή−
θηκε από το Π.Ι. με αρ. πρωτ. 3275/14.4.2006 (εισερχ. 
στην ΕΥΔ με αρ. πρωτ. 8142/14.4.2006), που συγχρημα−
τοδοτούνται από την Ε.Ε.

Ως μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται οι 
εξής:

1) Φακιολάς Νικόλαος, ερευνητής ΕΚΚΕ, ως Πρόε−
δρος,

2) Λαδάς Ευάγγελος, στέλεχος ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, ως μέ−
λος,

3) Μουστάκη Μαρία, στέλεχος ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ, ως μέ−
λος.

Γραμματέας για τη διαδικασία αξιολόγησης ορίζεται 
η Σπηλιοπούλου Αικατερίνη, συνεργάτης του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η αξιολό−
γηση των προτάσεων που υποβάλλονται όσον αφο−
ρά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ως προς τα 
κριτήρια αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων Δ, Ε, ΣΤ, 
σύμφωνα με α) τα αναφερόμενα στις ενότητες 8 και 9 
της αντίστοιχης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και 
β) το Τεχνικό Δελτίο Έργου/υποέργων (ΤΔΕ/Υ) και τα 

επισυναπτόμενα στην υποβληθείσα πρόταση Έντυπα 
που ορίζονται στην πρόσκληση.

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, μπορεί να ζητηθεί 
η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφο−
ριών, από τους υποψήφιους Τελικούς Δικαιούχους, στο 
βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ειδικότερα, κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί από τη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία:

• Βαθμολογεί τις προτάσεις για τα επιμέρους κριτήρια 
των ομάδων Δ, Ε και ΣΤ (κλίμακα 1 έως 10).

• Υπολογίζει τον βαθμό του κάθε κριτηρίου σύμφωνα 
με το μέσο όρο των βαθμολογιών κάθε μέλους της 
Επιτροπής.

• Απορρίπτει όσες προτάσεις έχουν λάβει βαθμό χα−
μηλότερο του τρία (3) σε κάποιο από τα κριτήρια των 
ομάδων Δ, Ε, ΣΤ.

• Υπολογίζει τον τελικό βαθμό της κάθε πρότασης 
λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς συντελεστές βα−
ρύτητας του κάθε κριτηρίου.

• Απορρίπτει όσες προτάσεις έχουν συγκεντρωτική 
βαθμολογία χαμηλότερη από έξι (6).

• Ιεραρχεί τις αποδεκτές προτάσεις με βάση την τε−
λική βαθμολογία.

• Σχολιάζουν αναλυτικά τους λόγους της βαθμολο−
γίας αυτής.

• Διατυπώνουν πρόταση σχετικά με το ύψος του προ−
ϋπολογισμού της κάθε πρότασης.

Από τον Πίνακα των ιεραρχημένων προτάσεων θα 
επιλεγούν για ένταξη μία ή και περισσότερες προτά−
σεις που θα έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη τελική 
βαθμολογία όπως προκύπτει από τη διαδικασία αξιο−
λόγησης και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋ−
πολογισμού της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που θα 
επιλεγούν περισσότερες της μιας προτάσεις, η τελική 
απόφαση για την ανάδειξη Τελικού/ών Δικαιούχου/ων 
θα ληφθεί από τη γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία θα 
αποφασίσει την κατανομή του φυσικού αντικειμένου και 
του προϋπολογισμού στις εγκεκριμένες προτάσεις.

Η/οι πρόταση/εις με την υψηλότερη τελική βαθμολογία 
που θα επιλεγεί/ούν για ένταξη, θα προχωρήσει/ουν 
στα επόμενα στάδια προκειμένου να ενταχθεί/ουν στο 
ΕΠΕΑΕΚ II. Σε περίπτωση που ο φορέας της επιλεγόμε−
νης πρότασης δεν αποδεχθεί την ένταξη της πρότασης 
του στο ΕΠΕΑΕΚ, μετά από πιθανές τροποποιήσεις που 
έχουν ζητηθεί από την ΕΥΔ στην υποβαλλόμενη πρό−
ταση, δικαίωμα ένταξης θα έχει η επόμενη πρόταση με 
την αμέσως υψηλότερη τελική βαθμολογία, σύμφωνα με 
τον Πίνακα των ιεραρχημένων προτάσεων, κ.ο.κ.

Ειδικότερα, κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί από τη Γνω−
μοδοτική Επιτροπή, η οποία θα συμπληρώσει σχετικό 
Φύλλο Αξιολόγησης (Δελτίο Κρίσης) σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τα οριζόμενα στις ενότητες 8 και 9 της σχε−
τικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και μετά από 
ανταλλαγή απόψεων επί των αναφερόμενων κριτηρίων, 
του περιεχομένου του φυσικού και οικονομικού αντικει−
μένου του ΤΔΕ/Υ και των επισυναπτόμενων στην πρό−
ταση εντύπων και εγγράφων. Ο αναλυτικός σχολιασμός 
των κριτηρίων είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της 
αξιολόγησης. Απαραίτητη επίσης είναι και η διατύπωση 
γνώμης σχετικά με το ύψος του προϋπολογισμού για 
την ορθολογική εκτέλεση της πράξης.

Τα Φύλλα Αξιολόγησης (Δελτία Κρίσης) με την αξιο−
λόγηση και το σχολιασμό για τα επιμέρους κριτήρια της 
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πρότασης παραλαμβάνονται από την ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ. Στη 
συνέχεια, η συνολική τελική διαδικασία αξιολόγησης η 
οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 9 της σχε−
τικής πρόσκλησης πραγματοποιείται με την «Συγκριτική 
Αξιολόγηση», θα ολοκληρωθεί από την ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ με 
την σύνταξη των τυποποιημένων από την ΕΥΔ/ΕΠΕΑΕΚ 
Εντύπων Αξιολόγησης Α−1, Α−2, Α−3 και του Πίνακα συ−
γκεντρωτικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Η απασχόληση του προέδρου της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής, των μελών της και της γραμματειακής υποστή−
ριξης μπορεί να διαρκέσει έως 40 ημέρες μετά από την 
υπογραφή της Απόφασης. Η ολοκλήρωση του έργου 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής μπορεί να παραταθεί σε 
περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για 
την περαιτέρω ανάλυση και εξέταση των προτάσεων 
και θα αιτιολογείται από το εύρος των αιτουμένων από 
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή στοιχείων και λεπτομερειών 
λόγω της ιδιαιτερότητας της αναφερομένης στο θέμα 
Κατηγορίας Πράξεων.

Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πιστοποιείται κα−
τόπιν έγγραφης βεβαίωσης περαίωσης εργασιών του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠΣ,

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
F

Aριθ. Φ.12.1/45191/Β3 (3)
   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.12.1/17023/Β3/2006 υπουρ−

γικής απόφασης κοστολόγησης ως προς το α/α 13 
σελ. 6998. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ. 

Α΄/16.7.1982),
β) του άρθρου 3 του νόμου 2174/1993 (ΦΕΚ 210/τ. 

Α΄/22.12.1993),
γ) του άρθρου 2 παράγραφος 3 του νόμου 2233/1994 

(ΦΕΚ 141/τ. Α΄/31.8.1994),
δ) του άρθρου 43 παράγραφος 9 του νόμου 2413/1996 

(ΦΕΚ 124/τ. Α΄/17.6.1996),
ε) του άρθρου 3 του νόμου 2454/1997 (ΦΕΚ 7/τ. 

Α΄/17.6.1997),
στ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/2005),

ζ) την υπ’ αριθμ. Φ.141/Β3/1402/1984 (ΦΕΚ 159/τ. Β΄/20.3.1984) 
υπουργική απόφαση για την έκδοση και διακίνηση των 
διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ι., όπως αυτή τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα,

η) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5477/1993 (Φ.Ε.Κ. 951/Β΄/1993) 
υπουργική απόφαση,

θ) την υπ’ αριθμ .Φ.12.1/Β3/52/1995 (Φ.Ε.Κ. 3/Β΄/1995) 
υπουργική απόφαση,

ι) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1138/1996 (ΦΕΚ 210/Β΄/1996) 
κοινή υπουργική απόφαση,

ια) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/4111/1997 (Φ.Ε.Κ. 1010/Β΄/1997) 
κοινή υπουργική απόφαση,

ιβ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/5708/1997 (ΦΕΚ 64/Β΄/1997) 
κοινή υπουργική απόφαση,

ιγ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/4984/1998 (ΦΕΚ 1102/Β΄/1998) 
κοινή υπουργική απόφαση,

ιδ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/1402/2000 (ΦΕΚ 453/Β΄/2000) 
κοινή υπουργική απόφαση,

ιε) την υπ’ αριθμ. Φ. 12.1/Β3/1307/2001 (ΦΕΚ 577/Β΄/2001) 
κοινή υπουργική απόφαση,

ιστ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/Β3/2959/2001 (ΦΕΚ 1267/
Β΄/2001) κοινή υπουργική απόφαση,

ιζ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/77716/Β3/2002 (ΦΕΚ 996/Β΄/2002) 
κοινή υπουργική απόφαση,

ιη) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/80871/Β3/2003 (ΦΕΚ 1140/
Β΄/2003) κοινή υπουργική απόφαση,

ιθ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/99738/Β3/2004 (ΦΕΚ 1474/
Β΄/2004) κοινή υπουργική απόφαση,

κ) την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/136362/Β3/2005(ΦΕΚ 1792/
Β΄/2005) κοινή υπουργική απόφαση,

κα) την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/35235/2004 (ΦΕΚ 583/Β΄/2004) 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
40256/ΣΤ5/2005 (ΦΕΚ 547/Β΄/2005) όμοιά της.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής που 
έχει ήδη προβλεφθεί στα προοίμια των προαναφερό−
μενων κοινών Υπουργικών αποφάσεων, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Φ.12.1/17023/Β3/2006 υπουρ−
γική απόφαση ΦΕΚ 541/Β΄/2006 ως προς το α/α 13 σελ. 
6998 των εκδόσεων ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΟΤΣΗΣ του συγγραφέα 
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ Δ. με τίτλο συγγράμματος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2004−2005 λόγω 
του ότι εκ παραδρομής κοστολογήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2006

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

F
Aριθ. 29987 (4)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «81η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων» (115° και 130° Νηπιαγωγεία και 60° και 162° 
Δημοτικά). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ. Α΄)

3. Την υπ’ αριθμ. 4772/24394/91/92 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 178/18.3.1992 
τ. Β΄ και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αθηναίων Νομι−
κού Προσώπου με την επωνυμία «81η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 1272/2006 απόφαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση 
του Ν.Π. με την επωνυμία «81η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ. Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 4772/24394/91/ 
1992 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

Α. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «81η Σχολική Επιτροπή» 
η οποία περιλαμβάνει τα 130° Νηπιαγωγείο και 60° Δη−
μοτικό.

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 4772/24394/91/ 
92 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Aριθ. 29985 (5)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «79η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων» (116° και 55° Νηπιαγωγεία και 57°, 61ο, 144° 
και 163° Δημοτικά Σχολεία). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ. Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 4828/24392/1992 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 189/18.3.1992 τ. 
Β΄ και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αθηναίων Νομι−
κού Προσώπου με την επωνυμία «79η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 1271/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση 
του Ν.Π. με την επωνυμία «79η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ. Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 4828/24392/1992 
απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

Α. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής 
ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «79η Σχολική Επιτρο−
πή» η οποία περιλαμβάνει τα 55° και 116° Νηπιαγωγεία 
και 57° και 61° Δημοτικά.

−Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 4828/24392/1992 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Aριθ. 08/ΔΤΑ/οικ. 12396 (6)

   Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων με σύμβαση
έργου στον 5° Παιδικό Σταθμό Αχαρνών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. 6383+6114/17.4.2006 εισηγητική έκθεση 
του Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ.28062/29.5.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
1/143/7844/24.5.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 27480/29.5.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκρι−
ση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, 
και με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στις 
υπ’ αριθμ. 13/2006 και 14/2006 αποφάσεις του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του «5ου Παιδικού Σταθμού» του Δήμου 
Αχαρνών και συγκεκριμένα:

• Ενός (1) παιδίατρου, με έργο την προληπτική παρα−
κολούθηση υγείας των παιδιών και με συνολική αμοιβή 
που υπολογίζεται περίπου στο ποσό των 1.200,00 €.

• Ενός (1) ΠΕ Νηπιαγωγού, με έργο την συμβουλευτική 
και παιδαγωγική υποστήριξη και με συνολική αμοιβή 
20.000,00 €.

• Τριών (3) ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμων, με έργο την παιδα−
γωγική υποστήριξη και με συνολική αμοιβή 45.000,00 €.

Η δαπάνη για τη σύναψη του ανωτέρω έργων θα επι−
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βαρύνει τον 5° Παιδικό Σταθμό Αχαρνών και θα καλυ−
φθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Σταθμού 
έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η 
έδρα του 5ου Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει και την 
ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής 
των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γέρακας, 2 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

F
Aριθ. 08/ΔΤΑ/οικ. 12395 (7)
    Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση έργου 

στον 4° Παιδικό Σταθμό Αχαρνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. 6383+6114/17.4.2006 εισηγητική έκθεση 
του Γ. Γ. Περιφ. Αττικής.

5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 28062/29.5.2006 έγγραφο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ, με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 
1/143/7844/24.5.2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998 και την υπ’ αριθμ. 27480/29.5.2006 
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκριση 
συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτοβάθμιους 
ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβα−
ση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, 
και με την ειδικότητα, όπως αναφέρεται κατωτέρω 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην 
αριθμ.02/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του «4ου Παιδικού Σταθμού» του Δήμου Αχαρνών και 
συγκεκριμένα:

• Ενός (1) παιδίατρου, με έργο την προληπτική παρα−
κολούθηση υγείας των παιδιών και με συνολική αμοιβή 
που υπολογίζεται περίπου στο ποσό των 2.500,00 €.

Η δαπάνη για τη σύναψη του ανωτέρω έργου θα επιβαρύ−
νει τον 4° Παιδικό Σταθμό Αχαρνών και θα καλυφθεί από τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Σταθμού έτους 2006.

Ως τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται η 
έδρα του 4ου Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει και την 
ευθύνη της παρακολούθησης, εκτέλεσης και παραλαβής 
των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Γέρακας, 2 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

Aριθ. 20746 (8)
     Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «39η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Γλυφάδας» (ΤΕΕ− ΙΕΚ− 6ο Λύκειο Γλυφάδας). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ. Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 43465/2.10.2000 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 1241/11.10.2000 τ. Β΄, και αφορά στη σύσταση στο 
Δήμο Γλυφάδας Νομικού Προσώπου με την επωνυμία 
«39η Σχολική Επιτροπή Δήμου Γλυφάδας».

4. Την υπ’ αριθμ. 116/ 2006 αποιραση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Γλυφάδας, που αφορά στην τροποποίηση του Ν.Π. με 
την επωνυμία «39η Σχολική Επιτροπή Δήμου Γλυφάδας».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 τ. Β΄ 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, 
στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης 
− Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. 
Αττικής − Αυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους 
των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 43465/2.10.2000 
απόφασής μας ως εξής:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Γλυφάδας του Νομού Αττικής  
Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «39η Σχολική Επιτροπή « 
η οποία περιλαμβάνει το ΤΕΕ — ΙΕΚ Γλυφάδας.

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής τιμ απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Γλυφάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 43465/2.10.2000 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Aριθ. 22356 (9)

     Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.ΔΔ. 
«Αθλητικό Κέντρο Δήμου Αλίμου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. /τος 410/1995 
(Φ.Ε.Κ. Α΄/231) Δ.Κ.Κ.

3. Την υπ’ αριθμ. 57025/2004 απόφασή μας, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1626/2.11.2004 τ. Β΄ και αφορά 
στη σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αλίμου με 
την επωνυμία «Αθλητικό Κέντρο Αλίμου».
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4. Την υπ’ αριθμ. 134/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αλίμου που αφορά στην τροποποίηση της συοι−
στικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικό Κέντρο Αλίμου».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/11.11.2003 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 
τ. Β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» αποδράσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. α του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 
57025/2004 απόφασής μας ως εξής:

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Αλίμου, που ανέρ−

χεται στο ποσό των 400.000,00 €.
− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, 
ύψους 400.000,00 €, η οποία έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 
00.6715.0012 του προϋπολογισμού έιους 2006.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 57025/19.4.1983 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Aριθ. 27913 (10)
     Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ−

που του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Σχο−
λική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου και 3ου Ενιαίου Λυκεί−
ου Αμαρουσίου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/1997) «Διοίκη−

ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπικής αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ. Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 30095/20.9.1995 απόφαση του Περι−
φερειακού Δ/ντη Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
831/2.10.1995 τ. Β΄ και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αμα−
ρουσίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή 3ου Γεν. Λυκείου, Ε.Π.Λ. Δήμου Αμαρουσίου», 
όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
45785/3.9.2001 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής που 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1124/ 20.9.2001 τ. Β΄.

4. Την υπ’ αριθμ. Ζ/11148/31.5.2005 υπουργική Απόφα−
ση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με τη μεταστέγαση του ΙΕΚ Αμαρουσίου στο 
χώρο του 3ου Ενιαίου Λυκείου Αμαρουσίου.

5. Την υπ’ αριθμ. 144/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμαρουσίου, που αφορά στην τροποποί−
ηση του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου 
Γυμνασίου και 3ου Ενιαίου Λυκείου Αμαρουσίου».

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 τ. Β΄ 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, 
στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης 
− Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. 
Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και στους Προϊσταμένους 
των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 30095/ 
20.9.1995 απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντη Αθηνών 
ως εξής:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττι−
κής Νομικό Πρόσωπο με επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 3ου 
Γυμνασίου, 3ου Ενιαίου Λυκείου και ΙΕΚ Αμαρουσίου».

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αμαρουσίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 30095/ 
20.9.1995 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήοεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Aριθ. 29982 (11)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «84η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων» (11ο, 75ο, 63ο, 69ο Δημοτικά Σχολεία). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις.

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ. Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 24397/91/1992 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 178/18.3.1992 τ. Β΄ 
και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αθηναίων ιδίου Νομι−
κού Προσώπου με την επωνυμία «84η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 1267/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση του Ν.Π. με 
την επωνυμία «84η Σχολική Επιτροπή Δήμου Αθηναίων».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 τ. Β΄ 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, 
στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης 
− Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. 
Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και στους Προϊσταμένους 
των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 24397/91/1992 
απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

Α. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «84η Σχολική Επιτροπή», 
η οποία περιλαμβάνει τα 11° και 63° Δημοτικά Σχολεία 
και 64° και 105° Νηπιαγωγεία.



13366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 24397/91/1992 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F
Aριθ. 29981 (12)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «88η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Αθηναίων» (64° και 105° Νηπιαγωγεία). 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ. Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 4763−24406/91/21.2.1992 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
162/12.3.1992 τ. Β΄ και αφορά στη σύσταση στο Δήμο 
Αθηναίων Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «88η 
Σχολική Επιτροπή Δήμου Αθηναίων».

4. Την υπ’ αριθμ. 1269/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση 
του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «88η Σχολική 
Επιτροπή Δήμου Αθηναίων».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 τ. Β΄ 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, 
στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης 
− Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. 
Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και στους Προϊσταμένους 
των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 4763−24406/ 
91/21.2.1992 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο» με το όνομα «88η Σχολική Επιτροπή» 
η οποία περιλαμβάνει το 9° TEE.

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 4763−
24406/91/21.2.1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006
   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

Aριθ. 32993 (13)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία «8η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Γλυφάδας» (4ο και 14ο Δημοτικό Γλυφάδας). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α΄) «Διοί−

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 
(Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ. Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 1093/26.1.1993 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 136/5.3.1992 τ. Β΄ 
και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Γλυφάδας Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «8η Σχολική Επιτροπή Δή−
μου Γλυφάδας».

4. Την υπ’ αριθμ. 117/2006 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Γλυφάδας, που αφορά στην τροποποίηση 
του Ν.Π. με την επωνυμία «8η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Γλυφάδας».

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/12.11.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/18.11.2003 τ. Β΄ 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, 
στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης 
− Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. 
Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και στους Προϊσταμένους 
των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1093/26.1.1993 
απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής:

1. Συστήνουμε στο Δήμο Γλυφάδας του Νομού Αττικής 
Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «8η Σχολική Επιτροπή» η 
οποία περιλαμβάνει το 4° Δημοτικό.

− Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−

λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Γλυφάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1093/26.1.1993 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ 

F (14)
      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Κούμπουλα Μαρία του Χρήστου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με την υπ’ αριθμ. 3232/18.5.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Πειραιά χορηγείται στην Κούμπουλα Μαρία του 
Χρήστου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης

ΒΑΣ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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