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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 161561/Δ5 (1)
*Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Γενικής Δι−

αχείρισης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 
Sport για το έργο «Διαμόρφωση των αρχών και των 
αναπτυξιακών δομών της Φυσικής Αγωγής με προ−
σανατολισμό στην υγεία, βασισμένη στη συγκριτική 
ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών χωρών−μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου (SHAPE).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρ. 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄/28−04−2005.

2. Το Π.δ. 114/29.8.2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29.8.2014) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 33316/Γ1/2015 (ΦΕΚ 100/Υ.Ο.Δ.Δ./5.3.2015) 
Απόφαση «Διορισμός Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Την υπ’ αριθμ. 92382/Α1/09.06.2015 (ΦΕΚ 1183/Β΄/ 
19.06.2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων».
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7. Την υπουργική απόφαση 173353/Η/24−10−2014 (ΑΔΑ: 
Ω6Α89−78Ψ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευ−
θύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
για τον ορισμό της Α. Μπάρλα σε θέση Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

8. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/ 
28−6−2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13−07− 2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το αρ. 17 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003), όπως ισχύει.

11. Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλ−
λήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α΄/09−02−2007), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

12. Των άρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Δι−
οικητικής Διαδικασίας» περί των Συλλογικών Οργάνων 
της Διοίκησης (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).

13. Το άρ. 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2014) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 10756/09−10−2002 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμο−
γής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ» (ΦΕΚ 1343/Β/16−
10−2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. 329/10−02−2005 κοινή υπουργική από−
φαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης 
με αριθμ. ΚΑ/845/25.8.2003 (ΦΕΚ 1222 Β΄/27.8.2003) “Σύ−
σταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων”» (ΦΕΚ 210/Β΄/17−02−2005) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 14796/27−12−2013 υπουργική απόφαση 
«Κατάργηση της υπ’ αριθμ.141/2004 (ΦΕΚ Β 269) απόφα−
σης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Έγκριση 
Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού’» (ΦΕΚ 
3431/Β΄/31−12−2013).

17. Την υπ’ αριθμ. Γ4/931/1986 (ΦΕΚ 99/Β/87) υπουργική 
απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988.

18. Την υπ’ αριθμ. 9283/Δ5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
143/Β΄/22.01.2015) «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

19. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ.πρωτ. 
2/5472/0022/3−2−2014 (ΦΕΚ 224/Β/5−2−2014) περί «Δαπα−
νών Σχολικών Αγώνων».

20. Το υπ’ αριθμ. 557212−EPP−1−2014−1−HU−SPO−SPC 
application number για το πρόγραμμα Erasmus+ Sport 
με θέμα έργου «Διαμόρφωση των Αρχών και των Ανα−
πτυξιακών Δομών της Φυσικής Αγωγής με Προσανατο−
λισμό στην Υγεία, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση 
των προγραμμάτων σπουδών Χωρών−Μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού 
Ευρωπαϊκού πλαισίου _SΗΑΡΕ».

21. Το υπ’ αριθμ. 2014−3140/010−001 συμβόλαιο Grant 
Agreement (SHAPE), το οποίο υπέγραψαν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες με τον συντονιστή του έργου για τη συμμε−
τοχή της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής.

22. Το συμβόλαιο Cooperation Agreement της συνερ−
γασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρόγραμμα SHAPE (Erasmus+ 
Sport).

23. Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Εργασίας Γενι−
κής Διαχείρισης για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

24. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα καλύπτεται από ευρωπαϊκή χρηματοδό−
τηση για το έργο «SHAPE» και από λογαριασμό που 
διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Υ.Ε. Εκπαι−
δευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 
Γενικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου 
με τίτλο «Διαμόρφωση των αρχών και των αναπτυξιακών 
δομών της Φυσικής Αγωγής με προσανατολισμό στην 
υγεία, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση των προγραμ−
μάτων σπουδών χωρών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού Ευρωπαϊκού 
πλαισίου (SHAPE)» της Education, Audiovisual & Culture 
Executive Agency (A6: Erasmus+ Sport, Youth and EU Aid 
Volunteers) με Application Number 557212−EPP−1−2014−1−
HU−SPO−SPC και αριθμ. συμβολαίου Grant Agreement 
2014−3140/010−001, ως ακολούθως:

1. Δασκαλάκης Στυλιανός του Ανδρέα, εκπαιδευτικός 
ΠΕ11, αποσπασμένος στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με καθή−
κοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της 
Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
Α.Τ. 1964218, ως πρόεδρος.

2. Σαρλά Ευαγγελία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός 
ΠΕ09, στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκ−
παιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με Α.Τ. ΑΒ 225122, 
ως αναπληρώτρια πρόεδρος.

3. Χαριοπολίτου Αικατερίνη του Νικολάου, εκπαιδευ−
τικός ΠΕ06, αποσπασμένη στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με 
καθήκοντα προϊσταμένης του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχεί−
ων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Γενικής 
Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Τ. ΑΗ 
193327, ως μέλος.

4. Χατζηπέτρου Αικατερίνη του Θεοφάνη, ΠΕ Διοικη−
τικού Οικονομικού, στο τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτη−
λεόρασης, με Α.Τ. ΑΙ027734, ως μέλος και γραμματέας.

Β. Αντικείμενο του έργου της Ομάδας Εργασίας Γενι−
κής Διαχείρισης είναι η εποπτεία, η παρακολούθηση και

η λειτουργική διαχείριση του έργου «SHAPE».
Γ. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Ομάδας Ερ−

γασίας είναι οι ακόλουθες:
• Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, 

εργαστήρια και συνέδρια, εντός και εκτός της Ελλάδας 
σχετικά με το έργο και το πρόγραμμα.

• Η παρακολούθηση και η εποπτεία των εργασιών των 
ομάδων εργασίας στα διάφορα στάδια όπως ορίζονται 
από τις ανωτέρω συνεδριάσεις.

• Η συμβουλευτική υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
των ομάδων εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

• Ο έλεγχος και η παραλαβή των παραδοτέων των 
ομάδων εργασίας.

• Οι λοιπές απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις για 
τις ανάγκες του έργου.
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Δ. Τα παραδοτέα που απορρέουν από τις ανωτέρω 
αρμοδιότητες:

• Απολογισμοί στο συντονιστή του έργου.
• Συνολική αξιολόγηση και πρακτική αξιοποίηση του 

έργου.
Ε. Η Ομάδα Εργασίας Γενικής Διαχείρισης θα λειτουρ−

γήσει από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ μέχρι 
τη λήξη του έργου, ήτοι την 31.12.2016.

Στ. Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας, τα οποία θα 
εργάζονται πέραν του συμβατικού τους ωραρίου και 
καθηκόντων και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπε−
ρωριακή απασχόληση, θα καταβληθεί αποζημίωση η 
οποία θα καθορισθεί με έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονο−
μικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 
και 4, του Ν. 4024/2011 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο «SHAPE».

Ζ. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας θα λειτουργήσει σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών ορ−
γάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 748/ΥΟΔΔ/21−10−2015.

  Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2015 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
    F 

 Αριθμ. 161537/Δ5 (2)
*Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Διοικη−

τικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ Sport για το έργο «Διαμόρφωση των αρχών 
και των αναπτυξιακών δομών της Φυσικής Αγωγής με 
προσανατολισμό στην υγεία, βασισμένη στη συγκρι−
τική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών χωρών−
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καθι−
έρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου (SHAPE).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρ. 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄/28−04−2005).

2. Το Π.δ. 114/29.8.2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29.8.2014) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την υπ’ αριθμ. 33316/Γ1/2015 (ΦΕΚ 100/Υ.Ο.Δ.Δ./5.3.2015) 
απόφαση «Διορισμός Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Την υπ’ αριθμ. 92382/Α1/09.06.2015 (ΦΕΚ 1183/Β΄/ 
19.06.2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων».

7. Την υπουργική απόφαση 173353/Η/24−10−2014 (ΑΔΑ: 
Ω6Α89−78Ψ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευ−
θύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
για τον ορισμό της Α. Μπάρλα σε θέση Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

8. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/ 
28−6−2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το αρ. 17 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003), όπως ισχύει.

11. Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλ−
λήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α΄/09−02−2007), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

12. Των άρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Δι−
οικητικής Διαδικασίας» περί των Συλλογικών Οργάνων 
της Διοίκησης (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).

13. Το άρ. 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2014) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 10756/09−10−2002 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ−
μογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ» (ΦΕΚ 1343/Β΄/ 
16−10−2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. 329/10−02−2005 κοινή υπουργική από−
φαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης 
με αριθμ. ΚΑ/845/25.8.2003 (ΦΕΚ 1222 Β/27.8.2003) “Σύ−
σταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων”» (ΦΕΚ 210/Β/17−02−2005) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 14796/27−12−2013 υπουργική απόφα−
ση «Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 141/2004 (ΦΕΚ Β΄ 269) 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού’» 
(ΦΕΚ 3431/Β΄/31−12−2013).

17. Την υπ’ αριθμ. Γ4/931/1986 (ΦΕΚ 99/Β΄/87) υπουργική 
απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988.

18. Την υπ’ αριθμ. 9283/Δ5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
143/Β΄/22.01.2015) «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

19. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ.πρωτ. 
2/5472/0022/3−2−2014 (ΦΕΚ 224/Β΄/5−2−2014) περί «Δαπα−
νών Σχολικών Αγώνων».

20. Το υπ’ αριθμ. 557212−EPP−1−2014−1−HU−SPO−SPC 
application number για το πρόγραμμα Erasmus+ Sport 
με θέμα έργου «Διαμόρφωση των Αρχών και των Ανα−
πτυξιακών Δομών της Φυσικής Αγωγής με Προσανατο−
λισμό στην Υγεία, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση 
των προγραμμάτων σπουδών Χωρών−Μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού 
Ευρωπαϊκού πλαισίου _SΗΑΡΕ».
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21. Το υπ’ αριθμ. 2014−3140/010−001 συμβόλαιο Grant 
Agreement (SHAPE), το οποίο υπέγραψαν οι κοινοτικές 
υπηρεσίες με τον συντονιστή του έργου για τη συμμε−
τοχή της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής.

22. Το συμβόλαιο Cooperation Agreement της συνερ−
γασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρόγραμμα SHAPE (Erasmus+ 
Sport).

23. Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Εργασίας Διοι−
κητικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου.

24. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 
Διοικητικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Έργου με τίτλο «Διαμόρφωση των αρχών και των ανα−
πτυξιακών δομών της Φυσικής Αγωγής με προσανατολι−
σμό στην υγεία, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση των 
προγραμμάτων σπουδών χωρών−μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού Ευρω−
παϊκού πλαισίου (SHAPE)» της Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency (A6: Erasmus+ Sport, Youth and 
EU Aid Volunteers) με αριθμ. 557212−EPP−1−2014−1−HU−
SPO−SPC application number και αριθμ. 2014−3140/010−001 
συμβόλαιο Grant Agreement, ως ακολούθως:

1. Χριστοφιλόπουλος Ευθύμιος του Ίωνος, εκπαιδευ−
τικός ΠΕ11, αποσπασμένος στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με 
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης 
Φυσικής Αγωγής της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με Α.Τ. με Α.Τ. Χ019177, ως πρόεδρος.

2. Αγγελή Χριστιάνα του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτι−
κός ΠΕ11, αποσπασμένη στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στη Γε−
νική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Τ. 
ΑΒ057429, ως μέλος.

3. Μουτσίδου Φωτεινή του Χρήστου, εκπαιδευτικός 
ΠΕ05, αποσπασμένη στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στη Γενι−
κή Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Τ. 
ΑΒ 126432, ως μέλος και γραμματέας.

Β. Τα μέλη της Ομάδας Διοικητικής Υποστήριξης δύ−
νανται να απασχολούνται εντός του συμβατικού τους 
ωραρίου για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρω 
Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «SHAPE», χωρίς να απαλ−
λάσσονται από τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους.

Γ. Ο προγραμματισμός των εργασιών των ανωτέρω 
υπαλλήλων θα καθορίζεται από την Ομάδα εργασίας 
Γενικής Διαχείρισης και την Ομάδα εργασίας Συντονι−
σμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης του έργου «SHAPE».

Δ. Η Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του έργου 
«SHAPE» θα λειτουργήσει από τη δημοσίευση της πα−
ρούσας σε ΦΕΚ μέχρι τη λήξη του έργου στις 31.12.2016.

Ε. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας θα λειτουργήσει σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών ορ−
γάνων.

Στ. Η Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού 
Έργου «SΗΑΡΕ» ορίζεται ως μη αμειβόμενη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 747/ΥΟΔΔ/21−10−2015.

  Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2015 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

    Αριθμ. 161574/Δ5 (3)
*Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Συντονι−

σμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+ Sport για το έργο «Διαμόρ−
φωση των αρχών και των αναπτυξιακών δομών της 
Φυσικής Αγωγής με προσανατολισμό στην υγεία, βα−
σισμένη στη συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων 
σπουδών χωρών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
στόχο την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαι−
σίου (SHAPE).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρ. 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄/28−04−2005.

2. Το Π.δ. 114/29.8.2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29.8.2014) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 33316/Γ1/2015 (ΦΕΚ 100/Υ.Ο.Δ.Δ./5.3.2015) 
απόφαση «Διορισμός Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Την υπ’ αριθμ. 92382/Α1/09.06.2015 (ΦΕΚ 1183/Β΄/ 
19.06.2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά−
των, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων».

7. Την υπουργική απόφαση 173353/Η/24−10−2014 (ΑΔΑ: 
Ω6Α89−78Ψ) «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευ−
θύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
για τον ορισμό της Α. Μπάρλα σε θέση Προϊσταμένης 
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

8. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/ 
28−6−2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. To Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το αρ. 17 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003), όπως ισχύει.

11. Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλ−
λήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α΄/09−02−2007), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

12. Των άρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Δι−
οικητικής Διαδικασίας» περί των Συλλογικών Οργάνων 
της Διοίκησης (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999).
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13. Το άρ. 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2014) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 10756/09−10−2002 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ−
μογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ» (ΦΕΚ 1343/Β΄/ 
16−10−2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. 329/10−02−2005 κοινή υπουργική από−
φαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης 
με αριθμ. ΚΑ/845/25.8.2003 (ΦΕΚ 1222 Β΄/27.8.2003) “Σύ−
σταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων”» (ΦΕΚ 210/Β΄/17−02−2005) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 14796/27−12−2013 υπουργική απόφα−
ση «Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 141/2004 (ΦΕΚ Β΄ 269) 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού’» 
(ΦΕΚ 3431/Β΄/31−12−2013).

17. Την υπ’ αριθμ. Γ4/931/1986 (ΦΕΚ 99/Β΄/87) υπουργική 
απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988.

18. Την υπ’ αριθμ. 9283/Δ5 Υ.Α. (ΦΕΚ 143/τ.Β΄/22.01.2015) 
«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας 
και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

19. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 2/5472/ 
0022/3−2−2014 (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/5−2−2014) περί «Δαπανών 
Σχολικών Αγώνων».

20. Το υπ’ αριθμ. 557212−EPP−1−2014−1−HU−SPO−SPC 
application number για το πρόγραμμα Erasmus+ Sport 
με θέμα έργου «Διαμόρφωση των Αρχών και των Ανα−
πτυξιακών Δομών της Φυσικής Αγωγής με Προσανατο−
λισμό στην Υγεία, βασισμένη στη συγκριτική ανάλυση 
των προγραμμάτων σπουδών Χωρών−Μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού 
Ευρωπαϊκού πλαισίου _SΗΑΡΕ».

21. Το υπ’ αριθμ. 2014−3140/010−001 συμβόλαιο Grant 
Agreement (SHAPE), το οποίο υπέγραψαν οι κοινοτικές 
υπηρεσίες με τον συντονιστή του έργου για τη συμμε−
τοχή της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής.

22. Το συμβόλαιο Cooperation Agreement της συνερ−
γασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρόγραμμα SHAPE (Erasmus+ 
Sport).

23. Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Εργασίας Συ−
ντονισμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης για την υλοποί−
ηση του ανωτέρω έργου.

24. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα καλύπτεται από ευρωπαϊκή χρηματοδό−
τηση για το έργο «SHAPE» και από λογαριασμό που 
διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Ε.Υ.Ε. Εκπαι−
δευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργα−
σίας Συντονισμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Διαμόρφωση 
των αρχών και των αναπτυξιακών δομών της Φυσικής 
Αγωγής με προσανατολισμό στην υγεία, βασισμένη 
στη συγκριτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών 
χωρών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την 
καθιέρωση ενός κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου (SHAPE)» 
της Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
(A6: Erasmus+ Sport, Youth and EU Aid Volunteers) με 
Application Number 557212−EPP−1−2014−1−HU−SPO−SPC και 
αριθμ. συμβολαίου Grant Agreement 2014−3140/010−001, 
ως ακολούθως:

1. Κάτσαρης Αυγουστίνος του Νικολάου, εκπαιδευ−
τικός ΠΕ11, αποσπασμένος στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με 
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης 
φυσικής Αγωγής της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με Α.Τ. ΑΕ511095, ως πρόεδρος.

2. Νικοπούλου Μαρία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός 
ΠΕ11, αποσπασμένη στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στη Γενι−
κή Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Τ. 
ΑΗ183868, ως αναπληρώτρια πρόεδρος.

3. Βαλιανάτος Πολυχρόνης του Σπυρίδωνος, ΠΕ Οικο−
νομικού, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με Α.Τ. ΑΒ646038, 
ως μέλος.

4. Τένου Κωνσταντία του Αντωνίου, εκπαιδευτικός 
ΠΕ06, αποσπασμένη στη Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στη Γενι−
κή Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Τ. 
ΑΒ 729924, ως μέλος και γραμματέας.

Β. Αντικείμενο του έργου της Ομάδας Εργασίας είναι 
ο λειτουργικός συντονισμός, η οργάνωση, η υποστήριξη 
και η υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς και η 
μελέτη, η καταγραφή, η ανάλυση και η διαμόρφωση 
προτάσεων σχετικά με το έργο.

Γ. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Ομάδας Ερ−
γασίας είναι οι ακόλουθες:

• Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, 
εργαστήρια και συνέδρια, εντός και εκτός της Ελλάδας 
σχετικά με το έργο και το πρόγραμμα.

• Η διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή της υπάρ−
χουσας κατάστασης και τη διαμόρφωση προτάσεων 
σχετικά με τη φυσική αγωγή, το εκπαιδευτικό σύστημα, 
το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, το αναλυ−
τικό πρόγραμμα σπουδών, τη δια βίου μάθηση και τις 
βασικές δεξιότητες κ.λπ.

• Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την υλοποί−
ηση των σκοπών−στόχων του έργου.

• Η καταγραφή των υπαρχουσών πολιτικών και τάσε−
ων με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης 
των συμπερασμάτων του έργου στην εκπαίδευση της 
χώρας.

• Η οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης 
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

• Η συστηματική μετάφραση και απόδοση του υλικού 
του έργου (π.χ. Αναλυτικά προγράμματα σπουδών, πα−
ρουσιάσεις, ενημερώσεις δράσεων για το έργο, διαρκής 
ενημέρωση ιστότοπου στα ελληνικά κ.λπ.)

• Η σύνταξη καταλόγου συνεργαζομένων κοινωνι−
κών δικτύων και σχετικών δημοσιεύσεων (Social media 
channels).

• Οι λοιπές απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις για 
προώθηση και υλοποίηση του έργου.

Δ. Τα παραδοτέα απορρέουν από τις ανωτέρω αρ−
μοδιότητες.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας Συντονισμού, Οργάνωσης 
και Υλοποίησης θα λειτουργήσει από τη δημοσίευση 
της παρούσας σε ΦΕΚ μέχρι τη λήξη του έργου, την 
31.12.2016.

Στ. Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας, τα οποία θα 
εργάζονται πέραν του συμβατικού τους ωραρίου και 
καθηκόντων και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπε−
ρωριακή απασχόληση, θα καταβληθεί αποζημίωση η 
οποία θα καθορισθεί με έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονο−
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μικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 
και 4, του Ν. 4024/2011 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο «SHAPE».

Ζ. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας θα λειτουργήσει σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών ορ−
γάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 747/ΥΟΔΔ/21−10−2015.

  Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2015 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ
    F 

 Αριθμ. 167348/Ζ1 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 139804//Β1/2014 «Αντιστοιχί−

ες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄2492), απόφασης.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 53 και του άρθρου 

56 του Ν. 4264/2014 (Α΄118) «Άσκηση εμπορικών δραστη−
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

γ) Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας Ανά−
πτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγι−
κής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄116).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ27/8−10−2015, απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανα−
σία Αναγνωστοπούλου» (Β΄ 2168)

5. Το υπ’ αριθμ. 147158/Ζ1/18−9−2015 έγγραφο του 
Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς 
τον Πρόεδρο της ΑΔΙΠ.

6. Τη γνώμη του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ που διατυπώ−
θηκε στην υπ’ αριθμ. 29/28−9−2015 συνεδρίαση του που 
διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ με το υπ’αριθμ. 1479/29−9−
2015 έγγραφο του Προέδρου της.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού, των φορέων ή του προϋ−
πολογισμού του ΥΠ.Π.ΕΘ. σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 
162074/14−10−2015/Β2 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 139804/Β1/2014 «Αντιστοι−
χίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 2492), απόφαση, 
ως ακολούθως:

α. Η παρ. 35 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«35. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πα−

νεπιστήμιου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

β. Η παρ. 37 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«37. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2015 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

    F 
(5)

 Επιβολή διαφυγόντος ποσού στον ΨΩΜΑΔΕΛΗ ΝΙΚΟ−
ΛΑΟ του ΠΕΤΡΟΥ, για συντελεσθείσα Τελωνειακή 
παράβαση που ενέχει τα στοιχεία της Λαθρεμπορίας.

  Με την αριθμ. 118/2012/2015/20−10−2015 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΣΤ΄ Τελωνείου 
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρ−
θρα 152 παρ 5, 150 παρ. 3 εδ. β’, 155 παρ. 1α και 1β, παρ. 
2ζ, 2θ και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 
137 Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον σε βάρος του εμφαίνοντος παραλήπτη 
στην ΔΕΦΚ της Υπηρεσίας μας, ΨΩΜΑΔΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
του ΠΕΤΡΟΥ, με δηλωθείσα διεύθυνση στο TAXIS, ή 
στα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας τις διευθύν−
σεις α) Τζανετάτα Σάμης, ΤΚ−28080, Σάμη Κεφαλληνία, 
β) Αγίας Λαύρας 5, ΤΚ−16345 Ηλιούπολη, και νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 050135178 και Α.Δ.Τ. 
Χ 385730/16−12−2002 εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα 
Σάμης, ποσό ύψους 16.728,91 € (δεκαέξι χιλιάδες επτα−
κόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά) που 
αντιστοιχεί στο ποσό των ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑ−
ΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕ−
ΠΤΩΝ, ήτοι 16.728,91 €, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
Τέλος Ταξινόμησης: 4.337,11 € και Φ.Π.Α: 12.391,80 €. Το 
ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί στους διαφυγόντες φόρους, 
στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός 
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας PORSCHE με αριθμό πλαισίου 
WP0CB29946S765200, που συνίσταται στον τελωνισμό 
του ως άνω αυτοκινήτου με χρήση ψευδών στοιχείων 
και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην 
καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες φορολογι−
κές επιβαρύνσεις.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
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   (6)
 Επιβολή φόρων στον THOMANIKU ALQI ΤΟΥ MITRO, 

για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ.

  Με την αριθμ. 119/2013/2015/02−10−2015 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του ΣΤ΄ Τελωνείου 
Πειραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρ−
θρα 152 παρ 5, 150 παρ. 3 εδ. β’, 155 παρ. 1α και 1β, παρ. 
2ζ, 2θ και παρ. 2 ιγ του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 
137 Γ7 του Ν. 2960/2001, καταλογίζεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον σε βάρος του παραλήπτη στη ΔΕΦΚ 
της Υπηρεσίας μας THOMANIKU ALQI ΤΟΥ MITRO, με 
δηλωθείσα διεύθυνση Κ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 
15125 και νυν αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 076179454 
και Α.Δ.Τ. Α 403694, το ποσό ύψους 22.362,50€ (είκοσι 
δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα 
λεπτά ) που αντιστοιχεί στους διαφυγόντες φόρους, 
στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας ενός 
Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας PORSCHE με αριθμό πλαισίου 
WP0ZZZ99Z5S735774, που συνίσταται στον τελωνισμό 
του ως άνω αυτοκινήτου με χρήση ψευδών στοιχείων 
και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην 
καταβληθούν στο Δημόσιο οι αναλογούσες φορολογι−
κές επιβαρύνσεις.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
    F 

 Αριθμ. 18603 (7)
Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση 

αιτήσεων και βεβαίωση ιδιότητας αγρότη, νέου αγρό−
τη, νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα και εργά−
τη γης σύμφωνα με τον Ν.2520/1997 στην ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

3. Την αριθ. οικ. 55435/22−07−2015 «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πρά−
ξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Τον Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Μέτρα για τους Νέους 
Αγρότες, Σύστασης Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης»,  
όπως έχει τροποποιηθεί με τους Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/
Α΄/) και Ν. 260/1998 (ΦΕΚ 81/Α΄).

5. Τον Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α΄/17−10−2005) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης» άρθρο 2 παρ. 5.

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 337410/1998 (ΦΕΚ 
712/Β΄/14−07−1998) «Λεπτομέρειες Εφαρμογής του 
Ν. 2520/1997» άρθρο 3.

7. Την κοινή υπουργική απόφαση 319581/5542/24−10−2006
(ΦΕΚ 1615/Β΄/2006) «Ρύθμιση θεμάτων Νέων Αγροτών».

8. Τον Καν. Ε.Κ. 1257/1999 του Συμβουλίου της Ε.Ε. για 
την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.).

9. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα», αποφασίζει:

Συστήνει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους:
Α. Αργύρη Λευκή του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΚ 262501), 

Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Β΄ Προϊσταμένη 
του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύ−
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς, 
ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή την Αικατερίνη Παπαδο−
πούλου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ AB 901037), Γεωπόνο, 
μόνιμο υπάλληλο με Βαθμό Γ΄ του Τμήματος Φυτικής 
και Ζωικής Παραγωγής της ίδιας υπηρεσίας.

Β. Γαλέα Σωτήριο του Βασιλείου (ΑΔΤ Ξ 893093), ΠΕ/Δ, 
μόνιμο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με αναπληρωτή τον 
Πίψος Χρήστος του Αθανασίου (ΑΔΤ AB 736077), ΔΕ/Β, 
μόνιμο υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας

Γ. Ζέρβα Βασιλική του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΑ 265402), 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, 
με αναπληρωτή τον Μωυσιάδη Αριστοκλή του Παύλου 
(ΑΔΤ AM 898582) μέλος της ίδιας ΑΣ, και κατά περί−
πτωση τον Συμεωνίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ 
888908) μέλος του Δ.Σ του Α.Σ. Παιονίας με αναπληρωτή 
τον Τσιμερίκα Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΔΤ Φ 274794), 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του ίδιου Α.Σ.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Παντελιάδης 
Παντελής του Ευφραίμ (ΑΔΤ 720997) μόνιμος διοικητικός 
υπάλληλος με βαθμό Γ΄ της ΔΑΟΚ Κιλκίς, με αναπληρω−
τή τον Γρηγοριάδη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ 
AB 736619) μόνιμος διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Γ΄ 
της ίδιας διεύθυνσης.

Εισηγητής στην επιτροπή ορίζεται ο Οικονόμου Χρή−
στος του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΖ 359424) Γεωπόνος, 
μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Ε΄ της ΔΑΟΚ Κιλκίς, με 
αναπληρώτρια την Μυρωνίδου Ελένη του Ιωάννη (ΑΔΤ 
AB 736760) Γεωπόνο, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Ε’ της 
ΔΑΟΚ Κιλκίς.

Η ως άνω επιτροπή λειτουργεί χωρίς αμοιβή.
Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων 

των ενδιαφερομένων για την απόδειξη της ιδιότητας 
αυτών ως αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερχόμενων 
νέων στον αγροτικό Τομέα και εργατών γης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 745/ΥΟΔΔ/21−10−2015.

  Κιλκίς, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. απόφ. 76/13−10−2015 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού 

της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας έτους 2015 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 1069/1980, ΦΕΚ Α΄191, περί κινήτρων δια την 

ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.
2) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΗ.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/27−10−2011 τ.Α΄).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/ 

11−4−2012.
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6) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της § Γ του 
άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄).

7) Την προβλεπόμενη δαπάνη στον προϋπολογισμού 
έτους 2015 της ΔΕΥΑΗ, στον Κ.Α.60.00 «αμοιβές προ−
σωπικού» ποσού 850.000,00€.

8) Ότι για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

9) Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσω−
πικού σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 και την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης ΔΙΔΑΔ – ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12−12−2012.

10) Την υπ’ αριθμ. 53364/11176/29−9−2015 (ΦΕΚ 2162 Β΄/ 
8−10−2015) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου, για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της 
ΔΕΥΑΗ.

11) Την αναγκαιότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των δικτύων ύδρευσης−αποχέτευσης, των αντλιοστασί−
ων και των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού 
καθώς και την άμεση αποκατάσταση έκτακτων διακο−
πών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης για την αδιάκοπη 
υδροδότηση των δημοτών καθώς και την αποκατάσταση 
των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης για την πρόληψη 
πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία 
της δημόσιας υγείας ομόφωνα αποφασίζει:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσω−
πικού της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, για το έτος 2015, ανα−
λυτικά:

1. Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για:
Απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέ−

χρι την 22η ώρα
Νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχε−

ται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέραν της 
υποχρεωτικής

Εργασία ημερήσιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής.

i) Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα
ii) Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή.
Εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται 

για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας.
Εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών 

εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας.

2. Ο αριθμός των ωρών που θα μπορεί να απασχο−
ληθεί υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι μέχρι 
τον ανώτερο που προβλέπεται από την §1 του άρθρου 
20 του Ν.4024/2011, δηλαδή οι 20 ώρες ανά εργαζόμενο 
μηνιαίως για απογευματινή υπερωριακή εργασία και οι 
16 ώρες ανά εργαζόμενο το μήνα, κατά περίπτωση εάν 
εργαστεί Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές 
ώρες.

3. Υπερωρίες θα μπορεί να λάβουν εργαζόμενοι με 
τις κάτωθι ειδικότητες, για το έτος 2015:

Ειδικότητες Αριθμός 
Εργαζομένων 

Μέγιστες 
Ώρες

Εργάτες ύδρευσης− 
αποχέτευσης 11 4.752

Τεχνίτες Υδραυλικοί 12 5.184

Χειριστές μηχανημάτων 
έργων 2 864

Ηλεκτρολόγος−Συντηρητής 
Η/Μ Εγκαταστάσεων 1 432

ΣΥΝΟΛΟ 26 11.232

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομέ−
νων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά 
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το 
επιβάλλουν οι ανάγκες της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας είναι 
δε δυνατή η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με 
την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γί−
νει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά 
υπάλληλο.

4. Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κα−
τάσταση του Υπευθύνου του Τομέα, ο οποίος έχει και 
την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα 
εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηγουμενίτσα, 13 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 

   F 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
 Στην 11158/29−9−2015 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2252/τ.Β΄/19−10−2015 
στη σελίδα 26119 στον πίνακα κατηγορία ΔΕ κλάδος 
Διοικητικού Λογιστικού στον Α΄/Α 10 στο πατρώνυμο 
του Τζουμακίδη Χαράλαμπου διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Σπυρίδων»,
στο ορθό: «Στέφανος». 

 (Από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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