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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ− 
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ. «ΣΑΚΕ O.E.», στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

   Με την υπ’ αριθμ. 28169/ΥΠΕ/5/00723/Ε/ν. 3299/2004/ 
4.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑ−
ΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ− ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.», για την 
ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β συστήματα, ισχύος 97,44 

KW, στη θέση «Τσαΐρια» Μαυροβουνίου του Δήμου Σκύ−
δρας, Νομού Πέλλης, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι 
ευρώ (370.916 €) με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ (148.366 €).

Με την επένδυση δημιουργείται 1 θέση εργασίας με−
ρικής απασχόλησης (0,01 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 9.4.2009.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F

(2)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΚΟΝΔΡΑ Ο.Ε.» 

με δ.τ. «SOLARSKO» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
όπως τροποποιήθηκε, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης.

   Με την υπ’ αριθμ. 28428/ΥΠΕ/5/00615/Ε/ν. 3299/2004/ 
5.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθη−
κε, της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΚΟΝΔΡΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«SOLARSKO» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα solar tracker ισχύος 
98,56 kW, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πεντακοσί−
ων ενενήντα χιλιάδων (590.000) ευρώ, στη θέση «Αμπε−
λοχώρι» ή «Δημοσιά» του Δ.Δ. Αμπελοχωρίου του Δήμου 
Θηβαίων, Νομού Βοιωτίας, με ποσοστό επιχορήγησης 
40% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δη−
λαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους διακοσίων 
τριάντα έξι χιλιάδων (236.000) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 26.2.2009.



14806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 65038/Β1 (3)

Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3369/2005 (Α΄171),
β) των άρθρων 1 και 2 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218), όπως 

το δεύτερο άρθρο έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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),

δ) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40) και

ε) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (Β΄ 68).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (υπ’ αριθμ. 
69/15.12.2006 συνεδρίαση).

3. Το υπ’ αριθμ. 3704/25.2.2008 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το γεγονός ότι:
α) Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρού−

σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για πρόσληψη προσωπικού, 
κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, γιατί το ιδρυόμενο 
Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης θα λειτουργεί με προ−
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και σε χώρους 
που ήδη διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

β) Η δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων 
δια βίου εκπαίδευσης που θα οργανώνει το Ινστιτούτο 
θα προσδιορίζεται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά με 
την απόφαση έγκρισης της υλοποίησής του, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005.

γ) Η δαπάνη για την ωριαία πρόσθετη αμοιβή των 
μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού και την 
αποζημίωση των λοιπών κατηγοριών προσωπικού, που 
υπηρετεί ήδη στο Πανεπιστήμιο, για την παροχή εκπαι−
δευτικού, ερευνητικού ή διοικητικού έργου, δε μπορεί να 
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από την έκδοση των 
κοινών υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 11 παρ. 4 
και 5 του ίδιου νόμου.

δ) Η δαπάνη για την κάλυψη εξόδων διεξαγωγής με−
λετών, διοργάνωσης ή συμμετοχής σε επιστημονικές 
διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, πραγματοποίησης 

εκδόσεων και δημοσιεύσεων, παραγωγής ηλεκτρονι−
κού και έντυπου υλικού και ανάπτυξης ερευνητικών και 
καινοτομικών δραστηριοτήτων, επίσης δε μπορεί να 
προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γε−
γονότα.

Οι υπό στοιχεία β’, γ’ και δ’ δαπάνες λειτουργίας του 
Ινστιτούτου, που θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, θα καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τα 
έτη 2007 έως 2013 (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 
«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων», ειδικός 
στόχος «ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών 
δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή 
– αύξηση συμμετοχής μέσω της παροχής ειδικών κινή−
τρων»). Μετά την ημερομηνία αυτή θα καλύπτονται από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του οικείου ιδρύματος, το 
οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτό από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Πανε−
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι αρμόδιο, 
στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3369/2005, για την 
οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Δια Βίου 
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.) του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 2
Σκοποί

1. Το Ι.Δ.Β.Ε., με την οργάνωση και λειτουργία των 
Π.Δ.Β.Ε., επιδιώκει ειδικότερα τους ακόλουθους σκο−
πούς:

α) τη δια βίου παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και 
την εν γένει βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου 
δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτι−
κών μεταβολών με σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων 
πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης,

β) την περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία ενεργών 
και αυτοδύναμων πολιτών και στην εδραίωση της ουσι−
αστικής συμμετοχής του πληθυσμού στα βασικά θέματα 
της κοινωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο,

γ) τη διευκόλυνση και εξομάλυνση της κοινωνικής 
ένταξης, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την ενί−
σχυση της κοινωνικής συνοχής και

δ) τη δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων 
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολι−
τών.

2. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί, 
μεταξύ άλλων:

α) να διεξάγει μελέτες σε θέματα των επιστημονικών 
του ενδιαφερόντων,

β) να διοργανώνει ή συμμετέχει σε επιστημονικές δι−
αλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις,

γ) να πραγματοποιεί εκδόσεις και δημοσιεύσεις, κα−
θώς και να παράγει ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό και

δ) να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί−
δευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της 
αλλοδαπής, καθώς και με κέντρα ερευνών και άλλα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης 
τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής.
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Άρθρο 3
Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε.

1. Όργανα του Ι.Δ.Β.Ε. είναι ο Πρόεδρος, ο Επιστημο−
νικός Διευθυντής και το Συμβούλιο.

2. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε. ανατίθενται 
από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου σε έναν 
από τους Αντιπρυτάνεις, με τη διαδικασία του άρθρου 
3 παρ. 1 περ. στ’ υποπερ. VIII του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ι.Δ.Β.Ε. εκλέγεται 
από τη Σύγκλητο ειδικής σύνθεσης, ύστερα από υποβο−
λή υποψηφιοτήτων, από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, 
κατά προτίμηση της βαθμίδας του Καθηγητή ή του 
Αναπληρωτή Καθηγητή με ειδίκευση, γνώσεις ή εμπειρία 
στα θέματα της δια βίου εκπαίδευσης. 

4. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. αποτελείται από τον 
Πρόεδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ι.Δ.Β.Ε., 
καθώς και τους Προέδρους των Τμημάτων του Πανε−
πιστημίου. 

5. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή συμβαδίζει 
με τη θητεία των πρυτανικών αρχών και λήγει ταυτό−
χρονα με αυτή.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες

1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη, προεδρεύει και διευθύνει στις συνε−
δριάσεις του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών 
του και γενικά έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας 
του Συμβουλίου, καθώς και γενικότερα του Ι.Δ.Β.Ε. του 
οποίου είναι ο επικεφαλής.

2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής έχει τη γενική ακαδη−
μαϊκή ευθύνη για τη λειτουργία των Π.Δ.Β.Ε. που υλο−
ποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε., αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται, εισηγείται τα θέματα συζήτησης 
στο Συμβούλιο και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μετα−
βιβάζει ο Πρόεδρος. 

3. Το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες:

α) ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του 
Ι.Δ.Β.Ε. και του συνόλου των δραστηριοτήτων του,

β) αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και χα−
ράσσει την γενική ερευνητική και εκπαιδευτική πολιτική 
του Ι.Δ.Β.Ε.,

γ) εγκρίνει την υλοποίηση των Π.Δ.Β.Ε.,
δ) αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευο−

μένων, σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων,
ε) αποφασίζει την πραγματοποίηση κάθε είδους εκ−

δηλώσεων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη των 
σκοπών του Ινστιτούτου, όπως συνεδρίων, σεμιναρίων, 
μελετών και εκδόσεων,

στ) εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των Π.Δ.Β.Ε., οι 
οποίοι συντάσσονται από τους οικείους Ακαδημαϊκούς 
Υπευθύνους,

ζ) αναθέτει σε μέλη του Συμβουλίου ή σε στελέχη του 
Ι.Δ.Β.Ε. συγκεκριμένο έργο,

η) καθορίζει το ποσό στο οποίο ανέρχεται η συμμετο−
χή των εκπαιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών του Ι.Δ.Β.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 
περ. δ’ του ν. 3369/2005 και

θ) αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα του Ι.Δ.Β.Ε., το 
οποίο δεν ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανό του από 
την κείμενη νομοθεσία.

4. To Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί, για την αντιμετώ−
πιση επείγοντος θέματος, να μεταβιβάζει συγκεκριμένη 
αρμοδιότητά του για ορισμένο χρόνο στον Επιστημονικό 
Διευθυντή ή σε κάποιο από τα λοιπά μέλη του. 

Άρθρο 5
Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (Π.Δ.Β.Ε.)

1. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχει το 
Ι.Δ.Β.Ε. οργανώνονται σε Π.Δ.Β.Ε.

2. Δικαίωμα υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. στο πλαίσιο του Ινστι−
τούτου έχουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας είτε μονομερώς είτε σε επίπεδο διατμη−
ματικής συνεργασίας. Το Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να οργανώνει 
Π.Δ.Β.Ε. σε περισσότερες από μία γλώσσες.

3. Η πρόταση έγκρισης υλοποίησης ενός Π.Δ.Β.Ε. υπο−
βάλλεται από τη Γενική Συνέλευση ειδικής σύνθεσης του 
Τμήματος, στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπί−
πτει το αντικείμενο του Προγράμματος, δια της Συγκλή−
του ειδικής σύνθεσης στο Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. Στην 
περίπτωση Π.Δ.Β.Ε. του οποίου το αντικείμενο εμπίπτει 
στα γνωστικά αντικείμενα περισσότερων Τμημάτων, η 
πρόταση έγκρισης της υλοποίησής του υποβάλλεται 
από κοινού από τις οικείες Γενικές Συνελεύσεις ειδικής 
σύνθεσης. Στην πρόταση έγκρισης υλοποίησης αναφέ−
ρονται και τεκμηριώνονται τα στοιχεία του άρθρου 6 
παρ. 2 και 3 του ν. 3369/2005 και επιπλέον περιγράφο−
νται οι όροι της τυχόν διατμηματικής συνεργασίας. 

4. Στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχε−
διασμού του Ι.Δ.Β.Ε., το Συμβούλιό του μπορεί να υποδει−
κνύει στα συγγενή Τμήματα επιστημονικές περιοχές, στις 
οποίες είναι σκόπιμη ή αναγκαία η δημιουργία Π.Δ.Β.Ε.

5. Η έγκριση υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται 
με απόφαση του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από 
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3369/2005. 

Άρθρο 6
Όργανα των Π.Δ.Β.Ε.

1. Σε κάθε Π.Δ.Β.Ε. ορίζεται με απόφαση του Συμβου−
λίου ένας Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος μεταξύ των διδα−
σκόντων στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διατμηματικής 
υλοποίησης Π.Δ.Β.Ε. από δύο ή περισσότερα Τμήματα 
του Πανεπιστημίου μπορούν να οριστούν κατά περί−
πτωση περισσότεροι του ενός Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι, 
ο αριθμός των οποίων ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον αριθμό των Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλο−
ποίηση του Προγράμματος. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι 
έχουν την ευθύνη της υλοποίησης και της εύρυθμης 
διεξαγωγής των οικείων Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του συντο−
νισμού του εκπαιδευτικού τους έργου, και ορίζονται για 
ετήσια θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ή οι Ακαδημαϊκοί Υπεύ−
θυνοι, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, και οι δι−
δάσκοντες συγκροτούν την Ομάδα Διδακτικού Έργου 
(Ο.Δ.Ε.) του οικείου Προγράμματος, η οποία έχει την 
ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του εκπαιδευ−
τικού έργου.

3. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι όλων των Π.Δ.Β.Ε. συ−
γκροτούν το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε., το 
οποίο ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία των προ−
γραμμάτων. Τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου μπο−
ρεί να είναι ταυτόχρονα Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι σε δύο 
το πολύ Π.Δ.Β.Ε.
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Άρθρο 7
Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευομένων

1. Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. του Ι.Δ.Β.Ε. έχουν οι 
απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής. Με την απόφαση έγκρισης υλοποίησης 
Π.Δ.Β.Ε. μπορεί να περιορίζεται το δικαίωμα εγγραφής 
σε πτυχιούχους ορισμένων Τμημάτων, καθώς και να 
ορίζονται πρόσθετα προσόντα για την εγγραφή στο 
Πρόγραμμα, όπως η γνώση ξένης γλώσσας ή χειρισμού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και η προηγούμενη 
παρακολούθηση, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επί−
πεδο, ορισμένων μαθημάτων.

2. Ο αριθμός των διαθέσιμων νέων θέσεων εκπαιδευ−
ομένων σε ένα Π.Δ.Β.Ε., όπως επίσης και ο απαιτούμε−
νος ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την έναρξη 
λειτουργίας του, καθορίζονται από το Συμβούλιο του 
Ι.Δ.Β.Ε., ύστερα από γνώμη του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου 
του Προγράμματος. Ειδικά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό 
έτος λειτουργίας του Προγράμματος, ο καθορισμός 
του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων αποτελεί στοιχείο 
της απόφασης έγκρισης του Προγράμματος από το 
Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε.

3. Η διεξαγωγή κάθε Π.Δ.Β.Ε. γνωστοποιείται στο κοινό 
με σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο, στην ιστοσελίδα 
του πανεπιστημίου, με ανακοινώσεις στους χώρους των 
εν δυνάμει ενδιαφερομένων και με κάθε άλλο πρόσφορο 
τρόπο, ώστε η διεξαγωγή του να λαμβάνει τη μεγαλύ−
τερη δυνατή δημοσιότητα. Στις σχετικές δημοσιεύσεις 
και ανακοινώσεις περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον 
στοιχεία:

α) ο τίτλος, το αντικείμενο του προγράμματος και το 
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει,

β) η διάρθρωση και η διάρκεια του προγράμματος, 
καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής του,

γ) τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων,
δ) τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και ενδεχο−

μένως ενδιαφέρει,
ε) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απα−

ραίτητων δικαιολογητικών,
στ) ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων, με αναφο−

ρά στα κριτήρια της υπουργικής απόφασης του άρθρου 
7 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και 

ζ) ο τόπος υποβολής των δικαιολογητικών.
4. Ο τύπος των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαι−

ολογητικά καθορίζονται από το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. 
Υπόδειγμα έντυπης αίτησης χορηγείται από το Ι.Δ.Β.Ε. 
στους ενδιαφερομένους.

5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων 
είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων 
θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των 
αιτήσεων, η οποία διενεργείται από το Συμβούλιο, 
ύστερα από εισήγηση των οικείων Ακαδημαϊκών Υπευ−
θύνων. Για την επιλογή ή μη εκδίδεται σχετική Πρά−
ξη του Προέδρου του Ι.Δ.Β.Ε., η οποία κοινοποιείται 
στους υποψηφίους και αναρτάται στους χώρους του 
Ι.Δ.Β.Ε. 

6. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε λιγότερες από δύο 
και σε περισσότερες από πέντε Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. ανά 
εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 
θερινών διακοπών δεν είναι δυνατή η εγγραφή σε πε−
ρισσότερες των δύο Δ.Ε.

Άρθρο 8
Διεξαγωγή Π.Δ.Β.Ε.

1. Τα Π.Δ.Β.Ε. που υλοποιούνται στο Ι.Δ.Β.Ε. διεξάγονται 
στις υλικοτεχνικές υποδομές των Τμημάτων του Πανε−
πιστημίου που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. Το 
Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. μπορεί να εγκρίνει τη διεξαγωγή 
Προγραμμάτων ή μέρους αυτών και σε άλλες περιοχές, 
όπου το Πανεπιστήμιο διαθέτει τις απαραίτητες υλικο−
τεχνικές υποδομές.

2. Τα Π.Δ.Β.Ε. ή μέρος αυτών είναι δυνατόν να διε−
ξάγονται και με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευ−
σης με χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπου αυτό 
κρίνεται εφικτό και αναγκαίο από τους Ακαδημαϊκούς 
Υπευθύνους των Προγραμμάτων, ανάλογα με τη μορφή 
των αντικειμένων διδασκαλίας και των αναγκών των 
εκπαιδευομένων.

3. Κάθε Π.Δ.Β.Ε. συγκροτείται από Διδακτικές Ενότητες 
(Δ.Ε.) Κάθε Δ.Ε. περιέχει από εικοσιπέντε έως πενήντα 
ώρες διδασκαλίας και μπορεί να διαιρείται σε υποε−
νότητες με μικρότερο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Σε 
περίπτωση διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, κάθε Δ.Ε. πε−
ριλαμβάνει διδακτική ύλη που κυμαίνεται μεταξύ ορίων 
που αντιστοιχούν στις παραπάνω ώρες διδασκαλίας.

4. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να παρακολου−
θούν τις εισηγήσεις, παραδόσεις, εργαστήρια ή άλλες 
δραστηριότητες του Προγράμματος που επέλεξαν. Ο 
αριθμός των επιτρεπόμενων ωρών απουσίας καθορίζε−
ται από το Συμβούλιο και δε μπορεί να υπερβαίνει το 
δέκα τοις εκατό της συνολικής διάρκειας κάθε Προ−
γράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απουσίας πέρα 
από το όριο του προηγούμενου εδαφίου για σοβαρούς 
λόγους, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 
Συμβουλίου, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευομένου, 
να χορηγηθεί άδεια επανάληψης του Προγράμματος. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν στην 
περίπτωση διεξαγωγής Π.Δ.Β.Ε. με μεθόδους εξ’ απο−
στάσεως εκπαίδευσης.

5. Οι γνώσεις που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι πι−
στοποιούνται με επιτυχή εξέταση, γραπτή ή και προ−
φορική, που οργανώνεται για κάθε Δ.Ε. από την οικεία 
Ο.Δ.Ε. και βαθμολογείται από το διδάσκοντα. Για την 
πιστοποίηση μπορεί να λαμβάνονται επίσης υπόψη η 
συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα μαθήματα και η 
επίδοσή τους σε γραπτές εργασίες, εργαστηριακές, 
φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις.

6. Για την απονομή του πιστοποιητικού στο οποίο 
καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε. απαιτείται η πιστοποίηση των 
γνώσεων, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παρα−
γράφου, για το σύνολο των Δ.Ε. του Π.Δ.Β.Ε. 

7. Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξέταση, είναι δυνατή η 
επανεξέταση για άλλη μία φορά σε κάθε Δ.Ε. Σε περίπτω−
ση και δεύτερης αποτυχίας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 
ζητήσει την επανεξέτασή του από τριμελή επιτροπή, η 
οποία συγκροτείται από δύο μέλη της οικείας Ο.Δ.Ε. και 
από τον διδάσκοντα της Δ.Ε. Σε περίπτωση αποτυχίας 
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, δεν χορηγείται το 
πιστοποιητικό στο οποίο καταλήγει το Π.Δ.Β.Ε. 

Άρθρο 9
Αναγνώριση και μεταφορά Διδακτικών Ενοτήτων –

Αντιστοίχιση επαγγελματικής εμπειρίας

1. Η επιτυχής παρακολούθηση Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. ανα−
γνωρίζεται και μεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συ−
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ναφές Π.Δ.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.Δ.Β.Ε. με απόφαση 
του Συμβουλίου του Ι.Δ.Β.Ε. υποδοχής, ύστερα από σχε−
τική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του οικείου 
Προγράμματος.

2. Είναι δυνατή η αντιστοίχιση συναφούς επαγγελμα−
τικής εμπειρίας με μία ή περισσότερες Δ.Ε. ενός Π.Δ.Β.Ε. 
Η εν λόγω αντιστοίχιση δεν μπορεί να αφορά σε αριθμό 
ωρών διδασκαλίας μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του 
συνολικού αριθμού ωρών διδασκαλίας του Π.Δ.Β.Ε. Για 
την αντιστοίχιση αποφασίζει το Συμβούλιο του Ι.Δ.Β.Ε. 
ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδημαϊκού Υπευ−
θύνου του οικείου Π.Δ.Β.Ε.

Άρθρο 10
Πιστοποιητικά

1. Τα πιστοποιητικά που χορηγεί το Ι.Δ.Β.Ε. υπογράφο−
νται από τον Πρόεδρο του Ι.Δ.Β.Ε., ως επικεφαλής του 
φορέα χορήγησης, και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο 
ή τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους, ως επιστημονικούς 
υπευθύνους του Προγράμματος.

2. Πέρα από τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 5 
του ν. 3369/2005, τα πιστοποιητικά αναγράφουν και τον 
τίτλο του Τμήματος ή των Τμημάτων που συμμετείχαν 
στην υλοποίηση του αντίστοιχου Π.Δ.Β.Ε.

Άρθρο 11
Ερευνητικές και καινοτομικές δραστηριότητες

του Ι.Δ.Β.Ε.

Το Ι.Δ.Β.Ε. αναπτύσσει ερευνητικές και καινοτομικές 
δραστηριότητες για την υποστήριξη και τη συνεχή ανά−
πτυξη και ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, η ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών 
και μέσων, η αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση 
των σύγχρονων τεχνολογιών, η ανάπτυξη των διδακτι−
κών και παιδαγωγικών μεθόδων για τις διάφορες μορ−
φές δια βίου εκπαίδευσης κ.λπ. Παράλληλα, το Ι.Δ.Β.Ε. 
αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα που αποσκοπεί 
στην εν γένει προαγωγή των συστημάτων και των λει−
τουργιών δια βίου εκπαίδευσης.

Άρθρο 12
Προσωπικό

1. Στο Ι.Δ.Β.Ε. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέλη 
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου, τα οποία κατέχουν θέσεις 
με γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στα εκπαιδευ−
τικά αντικείμενα των Π.Δ.Β.Ε., καθώς και του Ειδικού 
Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), 
του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου, μόνιμου ή με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προσλαμβά−
νεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Έως την ίδρυση οργανικής μονάδας για τη γραμ−
ματειακή και διοικητική υποστήριξη του Ι.Δ.Β.Ε. με το 
Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. δ’ και ε’ 
του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), τα καθήκοντα αυτά ασκούνται 
από μέλη του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστη−
μίου, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του 
Ι.Δ.Β.Ε.

3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των 
Π.Δ.Β.Ε. πραγματοποιείται από τις γραμματείες των 
Τμημάτων που συμμετέχουν στην υλοποίησή τους. 

Άρθρο 13
Πόροι

1. Οι δαπάνες συνολικής λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. κα−
λύπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του 
ν. 3369/2005, όπως ισχύει κάθε φορά. Όσες από τις 
παραπάνω δαπάνες δεν καλύπτονται σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, καλύπτονται από τους ακόλου−
θους πόρους:

α) ετήσια πρόσθετη επιχορήγηση από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, σε ποσοστό δέκα 
τοις εκατό,

β) πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ−
νας του Πανεπιστημίου, σε ποσοστό είκοσι τοις εκα−
τό,

γ) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προ−
γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω−
παϊκή Ένωση, τα οποία αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, 
σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό,

δ) έσοδα από παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Εκπαίδευ−
σης, στα οποία περιλαμβάνεται και η συμμετοχή των εκ−
παιδευομένων στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, 
όπως εκάστοτε ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου 
του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό,

ε) έσοδα του πανεπιστημίου, από την ανάπτυξη, πα−
ραγωγή και αξιοποίηση καινοτομικού εκπαιδευτικού και 
άλλου υλικού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έσοδα 
από την πώληση δημοσιευμάτων του Ι.Δ.Β.Ε., σε ποσο−
στό πέντε τοις εκατό,

στ) έσοδα του πανεπιστημίου από εκπόνηση μελετών 
και εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν τη Δια 
Βίου Εκπαίδευση, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό,

ζ) πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες ειδικές εισφο−
ρές και χρηματοδοτήσεις προς το πανεπιστήμιο από 
ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς του δημοσίου ή του 
ιδιωτικού τομέα και από διεθνείς οργανισμούς, καθώς 
και δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς το πα−
νεπιστήμιο, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό και

η) πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του πανε−
πιστημίου, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό. 

2. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ι.Δ.Β.Ε. γί−
νεται μέσω του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 14
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ−
γίας του Πανεπιστημίου, και, έως την κατάρτιση του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 υποπαρ. 
α’ του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), οι διατάξεις του Πρότυπου 
Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 
εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της 
παρούσας, για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων οργά−
νωσης και λειτουργίας του Ι.Δ.Β.Ε. που δεν ρυθμίζονται 
με την παρούσα απόφαση. 

2. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, οι αρμοδιότητες του Συμβουλί−
ου του Ι.Δ.Β.Ε. ασκούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή 
του Πανεπιστημίου, τα καθήκοντα του Προέδρου του 
Ι.Δ.Β.Ε. ασκούνται από τον Πρόεδρό της και τα καθήκο−
ντα του Επιστημονικού Διευθυντή από μέλος της, που 
ορίζεται με απόφασή της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι κείμενες διατάξεις για την άσκηση αρμοδιοτήτων 
των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου και των μη 
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αυτοδύναμων Τμημάτων του, έως την αυτοδύναμη λει−
τουργία τους. 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 64487/Δ4 (4)
Τροποποίηση κατανομής οργανικών θέσεων κλάδων Φυ−

σικής Αγωγής, Αγγλικής και Μουσικής, Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 48 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98 τ. Α΄)].

β) Της παρ. 2 του άρθρου μόνο του π.δ. 103/2004 
(Α΄ 70) «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων»

2. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 68 τ. Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40 τ. Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Τις σχετικές προτάσεις των Προϊσταμένων των Δι−
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Τις υπ’ αριθμ. 44699/Δ4/3.5.2007 (ΦΕΚ 765 
τ. Β΄/15.5.2007) και 425/Δ4/28.8.2001 (ΦΕΚ 1130 τ. Β΄/ 
30.8.2001) αποφάσεις.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τις αποφάσεις κατανομής οργανικών 
θέσεων κλάδου ΠΕ 11 

 Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κα−
τανέμουμε, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟ−
ΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

− Μία θέση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου 
αντί του 60ου Δημοτικού Σχολείου  Θεσσαλονίκης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙ−
ΤΣΑΣ

− Μία θέση στο Δημοτικό Σχολείο Μαραθέας αντί του 
Δημοτικού Σχολείου Πεδινού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
− Μία θέση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου 

αντί του Δημοτικού Σχολείου  Τερπύλλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝ−
ΝΙΝΩΝ

− Μία θέση στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων αντί 
του Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων.

− Μία θέση στο Δημοτικό Σχολείο Καλπακίου αντί του 
Δημοτικού Σχολείο Δομπόλειου.

Β΄. Τροποποιούμε τις αποφάσεις κατανομής οργανι−
κών θέσεων κλάδου ΠΕ 06 

 Αγγλικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέ−
μουμε, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟ−
ΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

− Μία θέση στο 54ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
αντί του 60ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝ−
ΝΙΝΩΝ

− Μία θέση στο Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας αντί του 
Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων.

Γ΄. Τροποποιούμε την απόφαση κατανομής οργανικής 
θέσης κλάδου ΠΕ 16 

 Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέ−
μουμε, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟ−
ΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

− Μία θέση στο 59ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 
αντί του 60ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
    Αριθμ. 297684 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 (ΦΕΚ 

1900/17.9.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της 
Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων 
στην κτηνοτροφία. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ −

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενι−

σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 199) και τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων 
στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

2. 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 98/Α΄).

3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παράγραφος 10 (ΦΕΚ 113/
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Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσε−
ων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

4. Το ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄), Άρθρο 3 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 (ΦΕΚ 513 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Μεταβολή τίτλων Υπουργείου 
και καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».

6. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε 89 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄40/16.1.2009).

7. Την υπ’ αριθμ. 324132/2008 (ΦΕΚ 1900/17.9.2008) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί καθορι−
σμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 
του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατή−
ρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία.

8. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013».

9. Τον Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου 
(L 277) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και ειδικότερα το άρθρο 39.

10. Τον Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου 
της 21.6.2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωρ−
γικής Πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

11. Τον Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 883/2006 (21.6.2006) της 
Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι 
αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών 
πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους 
όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευ−
ρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρω−
παϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

12. Τον Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής 
(L 368) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και ειδικότερα το άρθρο 28 και το Σημείο 5.3.2.1.4 του 
Παρατήματος ΙΙ.

13. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου.

14. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1857/2006 της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και με−
σαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τρο−
ποποίηση του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 70/2001 και ειδικότερα 
τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 16.

15. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ειδι−
κότερα τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

16. Τον Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 259/2008 της Επιτροπής της 
18.3.2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του Καν. (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δι−

καιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

17. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση 
του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
για την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013.

18. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και της 
Δασοκομίας 2007−2013 (2006/C 319/ΕΚ).

19. Την υπ’ αριθμ. 201066/213/2.3.1982 απόφαση Υπουρ−
γού Γεωργίας περί του Κανονισμού ελέγχου αποδόσεων 
των ζώων.

20. Την υπ’ αριθμ. 331492/29.5.1986 απόφαση Υπουργού 
Γεωργίας περί του Κανονισμού Γενεαλογικών Βιβλίων 
Αγροτικών Ζώων.

21. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης που θεσπίστηκε με την υπ’ 
αριθμ. 8932/22.9.2008 απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 (ΦΕΚ 
1900/17.9.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της 
Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛ−
ΤΑΤΖΗΣ.» για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτη−
νοτροφία ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η 1η πρόταση της 1ης κουκίδας της παραγράφου 2Ββ 
του άρθρου 6 του Πρώτου Κεφαλαίου «Στην αγορά 
ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλισμού ………….….. της 
παρούσας παραγράφου», αντικαθίσταται από την ακό−
λουθη πρόταση:

«Στην αγορά ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλι−
σμού και λοιπών συσκευών για την ποιοτική ανάλυση 
του γάλακτος και συγκεκριμένα:

i. Συσκευή ανάλυσης και μέτρησης συστατικών γά−
λακτος

ii. Ψυγείο για την αποθήκευση και διατήρηση των δειγ−
μάτων γάλακτος

iii. Πλυντήριο πλύσης φιαλιδίων δειγματοληψίας γά−
λακτος

iv. Υδατόλουτρο
v. Ψηφιακό θερμόμετρο
vi. Ηλεκτρονικό πεχάμετρο»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 (ΦΕΚ 

1900/17.9.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομί−
ας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων ως έχει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της.

   Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  



14812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011771706090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

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

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

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

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

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

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

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