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Σύσταση Επιτροπών ενδιάμεσων ελέγχων και τελικής 

παραλαβής (τελικών ελέγχων) των υποέργων που 
εντάχθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δρά−
σης ΠΡΑΞΕ, Φάση Β΄, 1ος Κύκλος. Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 14593/7.11.2003 απόφασης σύστασης επι−
τροπής ενδιάμεσου ελέγχου και παραλαβής προτά−
σεων του έργου «Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων 
για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλ−
λευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και 
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουρ−
γία νέων επιχειρήσεων (Spin off) Φάση Β΄. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 του 
ΕΠΑΝ του Γ΄ ΚΠΣ.

  O YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα»,

β. του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξης της 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και τις τρο−
ποποιήσεις αυτού.

γ. του αρθρ. 23 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987) «περί 
μεταφοράς τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική και−
νοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας,

δ. του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α/28.9.1999) άρθρο 23, 
παρ.3, όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 
Α/219/12.10.2000) περί «Εκσυγχρονισμού και Χρηματιστη−
ριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρειών επενδύσεων 
στη ποντοπόρα ναυτιλία, στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών και άλλες διατάξεις», άρθρο 34,

ε. του ν. 2919/2001 για σύνδεση της έρευνας και τε−
χνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
128/Α/25.6.2001),

στ. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) (Άρθρα 4 
και 12) (ΦΕΚ Α 251), «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
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ζ. του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις»,

η. του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, 
την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορί−
ου απολαβών από τον Δημόσιο τομέα καθώς και για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
33 του ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του ν. 2303/1995,

θ. του π.δ. 17/30.01.01 (ΦΕΚ 14/Α/30.1.2001) «Για την χρημα−
τοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης –
τεχνοβλαστών (Spin − off)»,

ι. του π.δ. 27/29.1.1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης,

ια. το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού»,

ιβ. του π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ’ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών «εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/ 
2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης 
και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»,

ιγ. του π.δ. 248/1989 (ΦΕΚ116/Α/1989) «Οργανισμός της 
ΓΓΕΤ» όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 179/1992, 147/1994 
και 128/1997,

ιδ. του ν. 3440 (ΦΕΚ 38/Α/27.2.2006) «Έγκριση της σύ−
στασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» 
και κύρωση του Οργανισμού του και άλλες διατάξεις», 
άρθρο τέταρτο,

ιε. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ Α 84),

ιστ. Η υπ’ αριθμ. 3092/17.3.2004 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ Γ΄ 75).

2. Την με αριθμ.πρωτ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/
Β/27.02.2006) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιω−
άννη Παπαθανασίου».

3. Την υπ’ αριθμ. 875 (ΔΚΗ/Α) 84/22.1.2007 απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση 
στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στο 
Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και 
Τμημάτων της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 
δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» 
και την υπ’ αριθμ. 877 (ΔΚΗ/Α) 85/22.1.2007 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση 
στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στο 
Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και 
Τμημάτων της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 
δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» 
(ΦΕΚ 67/25.1.2007).

4. Το π.δ. 127/2006 «Γενική Διεύθυνση της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 139/11.7.2006).

5. Τη συλλογική απόφαση έργου 2003 ΣΕ01330010 
«Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης της ΓΓΕΤ για την 
Υποστήριξη της Υλοποίησης του ΕΠΑΝ−ΠΕΠ» της ΣΑΕ 
013/3 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

6. Την υπ’ αριθμ. 25345 (ΔΚΗ/Α) 1464/15.12.2006 απόφα−
ση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Τοποθέτηση Προ−
ϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

7. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Έρευνας και Τεχνολογίας με υπ’ αριθμ. 5439/1985 
«Σύσταση ειδικών λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση 
των κονδυλίων έρευνας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις ΚΥ αποφάσεις:

α) 5056/20.05.1987 (ΦΕΚ 319/Β/24.6.1987),
β) 7401/11.05.1988 (ΦΕΚ 308/Β/23.5.1988,
γ) 570/19.1.1994 (ΦΕΚ 35/Β/24.1.1994),
δ) 14231/(ΦΟΡ) 2738/94 (ΦΕΚ 920/Β/14.12.1994) και
ε) 12739/20.10.2000 (ΦΕΚ 1302/Β/30.10.00)».
8. Την υπ’ αριθμ. 2900/26.5.1986 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «περί 
καθορισμού διαδικασίας μεταφοράς χρηματοδότησης 
δημοσίων επενδύσεων σε Ειδικούς Λογαριασμούς για 
την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 6000/1986 όμοια από−
φαση.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 
ΕΕ της 21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών διατάξεων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων».

10. Την υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ 663/16.03.2005 από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί 
«Καθορισμού ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και 
εξόδων μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων και λοι−
πών προσώπων στα πλαίσια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής» όπως αυτή 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 370/23.03.2005

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχε−
τικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής«για 
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά 
την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία», 
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 448/2004 της 
Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004.

12. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 ‘’για τις δράσεις πλη−
ροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμ−
βάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
διαρθρωτικών ταμείων’’.

13. Την απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με υπ’ αριθμ. C(2001)550/14.03.2001, με κωδικό 
2000/GR/16/1/PΟ/016 για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Ε(2004)5484/21.12.2004 
(1η Αναθεώρηση ΕΠΑΝ), Ε(2005)5832/20−1202005 (2η Ανα−
θεώρηση ΕΠΑΝ), Ε(2006)6421/7.12.2006 (3η Αναθεώρηση 
ΕΠΑΝ) αποφάσεις.

14. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠΑΝ, όπως 
ισχύει και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 4.1.

15. Τον υπ’ αριθμ. 70/12.01.2001 Κανονισμό (ΕΚ) της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς 
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μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως τροποποιήθηκε 
με τον υπ΄αριθμ.364/2004 Κανονισμό της Επιτροπής της 
25ης Φεβρουαρίου 2004.

16. Την Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ).

17. Την κρατική ενίσχυση ν. 412/2002 – Ελλάδα (Καθε−
στώς ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης –
spin−off) (Βρυξέλλες 27.11.2002 C(2002)4466fin) που 
έχει εγκρίνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG 
COMPETITION) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επι−
χειρήσεις Τεχνοβλαστούς.

18. Την πράξη ένταξης με θέμα: ’Ένταξη της πράξης 
«Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυπο−
ποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων. 
Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά−
των με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin off)−Φάση 
Β’−ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο 
Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα» 6248/Β1/4.1.1/4682/30−7−03 που 
διαβιβάστηκε στη ΓΓΕΤ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝ 
6249/Β1/4.1.1/4683/30.7.2003 και υπ’ αριθμ. της ΓΓΕΤ 10118/
ΕΦΑ2431/30.08.2003.

19. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝ 14628/Β1/4.1.1/5057 που 
διαβιβάστηκε στη ΓΓΕΤ με υπ’ αριθμ. 22627/ΕΦΑ4850/ 
20.12.2005 Πρώτη (1η) τροποποίηση της με Α.Π. 6248−
30.7.2003 αρχικής απόφασης ένταξης στο Ε.Π.ΑΝ της 
πράξης «Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την 
προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση απο−
τελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin 
off)−Φάση Β’−ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ−
ΔΥΣΗΣ (1ος κύκλος προκήρυξης)».

20. Την απόφαση εκτέλεσης του έργου του ΓΓΕΤ με 
τίτλο «ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την 
προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση απο−
τελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin 
off)−Φάση Β’−ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ−
ΔΥΣΗΣ» με υπ’ αριθμ. 11296/ΕΦΑ2829/09.09.2003, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9169/ΕΦΑ1731/22.07.2004 
όμοια απόφαση.

21. Την απόφαση εκτέλεσης του έργου του Υπουργού 
Ανάπτυξης με υπ’ αριθμ. 13710/ΕΦΑ3494/22.10.2003 με 
τίτλο «ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για 
την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση 
αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητι−
κών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
(spin off)−Φάση Β’−ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ».

22. Την υπ’ αριθμ. 14593/7.11.2003 απόφαση σύστασης 
επιτροπής ενδιάμεσου ελέγχου και παραλαβής προτά−
σεων του έργου ¨Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων 
για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευ−
ση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξι−
οποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων (Spin off) Φάση Β΄.ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ΄΄, στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 του ΕΠΑΝ 
του Γ΄ ΚΠΣ.

23. Την απόφαση προκήρυξης του έργου με υπ’ αριθμ. 
11297/ΕΦΑ2830/9.9.2003 με τίτλο «ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη 
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την 
εμπορική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων. Εντοπισμός 
και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημι−

ουργία νέων επιχειρήσεων (spin off)−Φάση Β’−ΔΡΑΣΤΗ−
ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ».

24. Την Προκήρυξη για υποβολή προτάσεων (1ος κύ−
κλος Προκήρυξης 2003−2004) με ημερομηνία 14.9.2003 
στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΞΕ−Υποστήριξη ερευνητικών 
Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκ−
μετάλλευση αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποί−
ηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων (spin off)−Φάση Β’−ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚ−
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» και τον οδηγό εφαρμογής 
του προγράμματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

25. Τις συμβάσεις παροχής χρηματοδότησης επιχορή−
γησης των υποέργων που έχουν ενταχθεί στην δράση 
ΠΡΑΞΕ, Φάση Β΄, 1ος Κύκλος.

26. Την ανάγκη διενέργειας ενδιάμεσων ελέγχων και 
τελικής παραλαβής των υποέργων που έχουν ενταχθεί 
στην δράση ΠΡΑΞΕ, Φάση Β΄, 1ος Κύκλος, αποφασί−
ζουμε:

1. Τροποποιούμε τον τίτλο της υπ’ αριθμ. 14593/7.11.2003 
απόφασης ως εξής: Σύσταση Επιτροπών ενδιάμεσων 
ελέγχων και τελικής παραλαβής (τελικών ελέγχων) των 
υποέργων που εντάχθηκαν και υλοποιούνται στο πλαί−
σιο της Δράσης ΠΡΑΞΕ, Φάση Β΄, 1ος Κύκλος.

2. Συστήνονται στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας Επιτροπές Ενδιάμεσων ελέγχων και τελι−
κής παραλαβής ( τελικών ελέγχων) των υποέργων που 
εντάχθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης 
ΠΡΑΞΕ, Φάση Β΄, 1ος Κύκλος.

3. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και αποτε−
λούνται από 3 μέλη προερχόμενα (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) από α) τους υπό οιοδήποτε καθεστώτος 
απασχόλησης υπηρετούντες στη ΓΓΕΤ β) συνεργάτες 
της ΓΓΕΤ γ) ειδικούς εμπειρογνώμονες προερχόμενους 
από το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητές 
των ερευνητικών φορέων με πείρα σε εταιρείες Τεχνο−
βλαστούς και στελέχη του ευρύτερου επιχειρηματικού 
ή / και χρηματοπιστωτικού τομέα, από την Ελλάδα ή / 
και το εξωτερικό. Οι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται 
και από ειδικευμένους οργανισμούς, των οποίων οι υπη−
ρεσίες θα μισθώνονται από την ΓΓΕΤ για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα.

4. Σκοπός της σύστασης των επιτροπών είναι ο έλεγ−
χος της ομαλής εξέλιξης ενός εκάστου των υποέργων 
από πλευράς φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και 
της υλοποίησης αυτού σύμφωνα με την απόφαση χρη−
ματοδότησης του υποέργου και την σχετική Σύμβαση 
Παροχής Χρηματοδότησης Επιχορήγησης. Επίσης πα−
ραλαμβάνουν και ελέγχουν τα τελικά παραδοτέα καθε−
νός υποέργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον 
Οδηγό Εφαρμογής, την απόφαση χρηματοδότησης και 
την σχετική Σύμβαση Παροχής Χρηματοδότησης Επι−
χορήγησης. Ο προαναφερόμενος έλεγχος πραγματο−
ποιείται είτε από τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις που 
υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ είτε με επί τόπου επισκέψεις 
στους χώρους υλοποίησης κάθε υποέργου. Για κάθε 
έλεγχο συντάσσεται εισήγηση – έκθεση.

5. Έργο των Επιτροπών είναι:
α. η διενέργεια ελέγχων σε τακτά χρονικά διαστήματα 

με στόχο την αξιολόγηση της συνολικής πορείας του 
κάθε υποέργου (από πλευράς οικονομικής, φυσικής και 
τεχνολογικής) και γενικότερα τη διαπίστωση της τή−
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ρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 
του υποέργου.

β. η πιστοποίηση των δαπανών που πραγματοποιή−
θηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του κάθε υποέργου 
και είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Δράση 
ΠΡΑΞΕ, Φάση Β΄, 1ος Κύκλος.

γ. η τελική παραλαβή κάθε υποέργου μετά την ολο−
κλήρωσή του.

δ. Οι Επιτροπές λαμβάνουν επίσης υπόψη κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους της τις τεχνικές και οικονομικές 
εκθέσεις που υποβάλλονται στη Γ.Γ.Ε.Τ. από τον Ανά−
δοχο.

6. Η διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών εκτείνεται 
έως την 31.12.2008 και ο αριθμός των συνεδριάσεων 
αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 κατ’ έτος και 
ανά υποέργο.

7. Ο μέγιστος αριθμός των ενδιάμεσων και τελικών 
ελέγχων ορίζεται σε 8 ανά υποέργο. Οι επιτόπιοι έλεγ−
χοι μπορούν να ολοκληρωθούν σε περισσότερες από μια 
επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης των υποέργων.

8. Οι δαπάνες λειτουργίας των επιτροπών θα βαρύ−
νουν τις πιστώσεις της ΣΑΕ 013/3 Κ.Α 2003ΣΕΟ1330010 
του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας

Ι. Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
F

    Αριθμ. 9800 (2)
Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που 

θα υποβληθούν για συμμετοχή στις εκθέσεις «Επι−
στήμης και Τεχνολογίας 2007» της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο 
της Δράσης 9.1.2 : «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», 
Πράξη: «Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) για το ΕΠΑΝ» του Μέτρου 9.1: «Τεχνική Βοή−
θεια ΕΤΠΑ» ΤΟΥ ΕΠ.Α.Ν, ΚΠΣ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της 

Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 
128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με 
την Παραγωγή και άλλες διατάξεις»

β. του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 89/Α/2005) «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης»

γ. του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού»

δ. του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983

ε. του ν. 2362/27.11.1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις»

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

ζ. του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/21.3.1997) «Φορολογικές 
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρημα−
τιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

η. Το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) (Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυ−
νάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.85 κοινή υπουργική 
απόφαση Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας 
«Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20.5.1987, 
7401/11.5.1988, 570/19.1.1994, και 12739/9.10.2000 όμοιες 
αποφάσεις.

3. Την υπ’ αριθμ. C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/
GR/16/1/PO/016 απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

4. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 (ΦΕΚ 760/Β/12.6.2003) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στη 
ΓΓΕΤ της αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας».

5. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση Εκτέλεσης 
Τεχνικής Βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 14640/7.11.2003, 8830/16.7.2004, 9597/3.8.2004, 
11305/2.8.2005, 9703/15.5.2006 και 13742/5.7.2006 τροπο−
ποιήσεις της.

6. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2004 απόφαση περί ορισμού 
υπολόγου για τη διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας.

7. Την υπ’ αριθμ. 875(ΔΚΗ/Α)84−22/1/07(ΦΕΚ67−25.1.2007) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβί−
βαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, 
στο Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης του 
δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού»».

8. Την Συλλογική απόφαση έργου ΣΑΕ013, Κ.Α 2003 
ΣΑΕ01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Στήριξης της ΓΓΕΤ για 
την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» του ΠΔΕ 
της ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ.

9. Την υπ’ αριθμ. 5164/Β1/9.1.2/1714/23.10.2002 απόφαση 
Ένταξης της πράξης «Ενέργειες πληροφόρησης και δη−
μοσιότητας από τη ΓΓΕΤ για το ΕΠΑΝ» στο Μέτρο 9.1 
«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα», 
την ορθή επανάληψη αυτής με ημερομηνία 16/12/02, την 
1η τροποποίηση αυτής με υπ’ αριθμ. 8457/Β1/9.1.2./5568−
10.10.2003, την 2η τροποποίηση αυτής με υπ’ αριθμ. 2202/
Β1/9.1.2/873−5.3.2004 και την 3η τροποποίηση αυτής με 
υπ’ αριθμ. 7333/Β 1/9.1.2/2755−29.6.2006.

10. Την εγγραφή του έργου 2002ΣΕ01330052 στη ΣΑΕ 
013/3

11. Την απόφαση Εκτέλεσης Έργου πράξης (ΓΓΕΤ, υπ’ 
αριθμ. 13521−10.12.2002. «Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας από τη ΓΓΕΤ για το ΕΠΑΝ» στο Μέτρο 9.1 
«Τεχνική Βοήθεια ΈΤ/7/Α» Τελικός Δικαιούχος: ΓΓΕΤ.

12. Την υπ’ αριθμ. 6069−12.4.2007 απόφαση ΓΓΕΤ με 
θέμα «Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή 
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αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκ−
θέσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας − κατασκευαστικό 
εκθεσιακών χώρων και υποστηρικτικές υπηρεσίες 2007−
2008», Δράση 9.1.2: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», 
Πράξη: «Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) για το ΕΠΑΝ» του ΜΕΤΡΟΥ 9.1: «Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ» ΤΟΥ ΕΠ.Α.Ν, ΚΠΣ.».

13. Την απόφαση ΓΓΕΤ με υπ’ αριθμ. 9600−5.6.2007 
με θέμα: «Κατακύρωση του Διαγωνισμού υπ’ αριθ−
μόν: 44(ΔΗΜ)−12/4/07 − TED−publication 2007− 029475 
(12.4.2007) για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο «Εκθέσεις Επιστήμης και Τεχνολο−
γίας −κατασκευαστικό εκθεσιακών χώρων και υποστη−
ρικτικές υπηρεσίες 2007−2008», Δράση 9.1.2, Μέτρο 9.1 
του ΕΠΑΝ, Γ ΚΠΣ.»

14. Την από 4.6.2007 πρόσκληση για υποβολή προτά−
σεων που θα υποβληθούν για συμμετοχή στις εκθέσεις 
Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007 της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο 
της Δράσης 9.1.2 : «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», 
Πράξη: «Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) για το ΕΠΑΝ» του Μέτρου 9.1: «Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ» ΤΟΥ ΕΠ.Α.Ν, ΚΠΣ.

15. Τις ανάγκες αξιολόγησης των προτάσεων που θα 
υποβληθούν για συμμετοχή στις εκθέσεις Επιστήμης και 
Τεχνολογίας 2007 της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της Δράσης 
9.1.2: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», Πράξη: «Ενέρ−
γειες πληροφόρησης και δημοσιότητας από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για το 
ΕΠΑΝ» του Μέτρου 9.1: «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του 
ΕΠ.Α.Ν, ΚΠΣ.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος 
της οποία θα καθοριστεί με Υπουργική απόφαση και 
θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις της ΣΑΕ 013/3 Κ.Α. 
2003ΣΕΟ1330010 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε επιτροπές αξιολόγησης των προτάσεων 
που θα υποβληθούν για συμμετοχή στις εκθέσεις Επι−
στήμης και Τεχνολογίας 2007 της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο 
της Δράσης 9.1.2: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», 
Πράξη: «Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) για το ΕΠΑΝ» του Μέτρου 9.1: «Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ» ΤΟΥ ΕΠ.Α.Ν, αποτελούμενες από πέντε μέλη, τα 
οποία ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας, προερχόμενα από τους υπό 
οιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη 
Γ.Γ.Ε.Τ. και εμπειρογνώμονες από το διδακτικό προσω−
πικό των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητές ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων ή και στελέχη επιχειρήσεων.

2) Για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υπο−
βληθούν για συμμετοχή στις εκθέσεις Επιστήμης και Τε−
χνολογίας 2007 της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της Δράσης 9.1.2. 
«Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του ΕΠΑΝ, για κάθε 
πρόταση ορίζεται ένα μέλος της επιτροπής ως κριτής 
και εισηγείται στην επιτροπή την πρόταση από άποψη 
επιστημονικής, τεχνικής αρτιότητας και σημασίας. Στη 
συνέχεια το σύνολο των μελών αξιολογεί και βαθμο−
λογεί την πρόταση και αποφασίζει για την αποδοχή ή 
απόρριψη της, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του 
κριτή. Στο τέλος της διαδικασίας οι προτάσεις ιεραρ−
χούνται βάσει της τελικής βαθμολογίας τους.

3) Ο συντονισμός των επιτροπών, ανατίθεται σε άτομα 
που υπηρετούν στη ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε καθεστώς 
απασχόλησης. Χρέη γραμματέα ασκεί υπηρετών στη 
ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης.

4) Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προ−
τάσεων που θα υποβληθούν από Ε&Τ φορείς, ΑΕΙ − ΤΕΙ 
και φορείς του ιδιωτικού τομέα (εταιρίες) για συμμετοχή 
στις εκθέσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007 της ΓΓΕΤ 
(Αθήνα Ζάππειο Μέγαρο από 29.6.2007 έως 5.7.2007 και 
Θεσσαλονίκη − 72η ΔΕΘ από 8.9.2007 έως 16.9.2007) και η 
εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα για τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης.

5) Η διάρκεια λειτουργίας της κάθε Επιτροπής θα είναι 
τρεις (3) μήνες και έως είκοσι (20) συνεδριάσεις.

6) Οι αμοιβές των μελών των επιτροπών, των συντο−
νιστών, εισηγητών και γραμματέων, θα βαρύνουν τις 
πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ01330010 
του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανάπτυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα από 
τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και την εγκύκλιο του του 
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας

Ι. Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
F

    Αριθμ. 9802 (3)
Σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής για τη μελέτη, 

το σχεδιασμό και την υποστήριξη του εκθεσια−
κού χώρου στο πλαίσιο της έκθεσης «Επιστήμης 
και Τεχνολογίας 2007 − Αθήνα Ζάππειο Μέγαρο 
από 29.6.2007 έως 5.7.2007» της ΓΓΕΤ, Δράση 9.1.2 
: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», Πράξη: «Ενέρ−
γειες πληροφόρησης και δημοσιότητας από τη Γε−
νική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
για το ΕΠΑΝ» του Μέτρου 9.1: «Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ» ΤΟΥ EΠ.Α.Ν, ΚΠΣ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985) «Ανάπτυξη της 

Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 
128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με 
την Παραγωγή και άλλες διατάξεις»

β. του π.δ. 63/05 (ΦΕΚ 89/Α/2005) «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης»

γ. του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού»

δ. του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983.

ε. του ν. 2362/27.11.1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις»

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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στ. του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις»

ζ. του ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α/21.3.1997) «Φορολογικές 
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρημα−
τιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

η. Το ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003) (Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις» καθώς και την ερμηνευτική εγκύ−
κλιο αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 5439/85/14.5.1985 κοινή υπουργική 
απόφαση Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας 
Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη−
ση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 5056/20.5.1987, 
7401/11.5.1988, 570/19.1.1994, και 12739/9.10.2000 όμοιες 
αποφάσεις.

3. Την απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης C (2001) 550/14.3.2001 με κωδικό 2000/GR/16/1/ΡΟ/016 
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).

4. Την υπ’ αριθμ. 3405/22.7.2002 (ΦΕΚ 760/B/12.6.2003) από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Μεταβίβαση στη ΓΓΕΤ της 
αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

5. Την υπ’ αριθμ. 9713/21.7.2003 απόφαση Εκτέλεσης 
Τεχνικής Βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 14640/7.11.2003, 8830/16.7.2004, 9597/3.8.2004, 
11305/2.8.2005, 9703/15.5.06 και 13742/5.7.06 τροποποι−
ήσεις της.

6. Την υπ’ αριθμ. 9761/22.7.2004 απόφαση περί ορισμού 
υπολόγου για τη διαχείριση της Τεχνικής Βοήθειας.

7. Την υπ’ αριθμ. 875(ΔΚΗ/Α)84−22.1.2007 (ΦΕΚ67−
25.1.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα 
«Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνο−
λογίας, στο Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Δ/
νσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης του 
δικαιώματος να υπογράφουν “Με εντολή Υπουργού”»

8. Την Συλλογική απόφαση έργου ΣΑΕ013, Κ.Α 2003 
ΣΑΕ01330010 «Δαπάνες Τεχνικής Στήριξής της ΓΓΕΤ για 
την υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ» του ΠΔΕ 
της ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ.

9. Tην υπ’ αριθμ. 5164/B1/9.1.2/1714/23.10.2002 απόφαση 
Ένταξης της πράξης «Ενέργειες πληροφόρησης και δη−
μοσιότητας από τη ΓΓΕΤ για το ΕΠΑΝ» στο Μέτρο 9.1 
«Τεχνική Βοήθεια ΕTΠA», στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα», 
την ορθή επανάληψη αυτής με ημερομηνία 16/12/02, την 
1η τροποποίηση αυτής με υπ’ αριθμ. 8457/Β1/9.1.2./5568−
10.10.2003, την 2η τροποποίηση αυτής υπ’ αριθμ. 2202/
Β1/9.1.2/873−5.3.2004 και την 3η τροποποίηση αυτής με 
υπ’ αριθμ. 7333/Β1/9.1.2/2755−29.6.2006.

10. Την εγγραφή του έργου 2002ΣΕ01330052 στη ΣΑΕ 
013/3.

11. Την απόφαση Εκτέλεσης Έργου πράξης (ΓΓΕΤ, υπ’ 
αριθμ. 13521−10.12.2002. «Ενέργειες πληροφόρησης και 
δημοσιότητας από τη ΓΓΕΤ για το ΕΠΑΝ» στο Μέτρο 9.1 
«Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» Τελικός Δικαιούχος: ΓΓΕΤ.

12. Tην υπ’ αριθμ. 6069−12.4.2007 απόφαση ΓΓΕΤ με 
θέμα «Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή 

αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκ−
θέσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας − κατασκευαστικό 
εκθεσιακών χώρων και υποστηρικτικές υπηρεσίες 2007−
2008», Δράση 9.1.2: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», 
Πράξη: «Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) για το ΕΠΑΝ» του ΜΕΤΡΟΥ 9.1: «Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ» ΤΟΥ EΠ.Α.Ν, ΚΠΣ.».

13. Την απόφαση ΓΓΕΤ με υπ’ αριθμ. 9600−5.6.2007 
με θέμα: «Κατακύρωση του Διαγωνισμού υπ’ αριθ−
μόν: 44(ΔΗΜ)−12.4.2007 – TED−publication 2007− 029475 
(12.4.2007) για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο «Εκθέσεις Επιστήμης και Τεχνολο−
γίας − κατασκευαστικό εκθεσιακών χώρων και υποστη−
ρικτικές υπηρεσίες 2007−2008», Δράση 9.1.2, Μέτρο 9.1 
του EΠ.Α.Ν, Γ΄ ΚΠΣ.»

14. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Οργανω−
τικής Επιτροπής για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την 
υποστήριξη του εκθεσιακού χώρου στο πλαίσιο της 
έκθεσης «Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007 − Αθήνα 
Ζάππειο Μέγαρο από 29.6.2007 έως 5.7.2007» της ΓΓΕΤ 
Δράση 9.1.2: «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», Πράξη: 
«Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για 
το ΕΠΑΝ» του Μέτρου 9.1: «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» ΤΟΥ 
EΠ.Α.Ν, ΚΠΣ.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος 
της οποία θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και 
θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις της ΣΑΕ 013/3 Κ.Α. 
2003ΣΕΟ1330010 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Οργανωτική Επιτροπή για τη μελέτη, το 
σχεδιασμό και την υποστήριξη του εκθεσιακού χώρου 
στο πλαίσιο της έκθεσης «Επιστήμης και Τεχνολογί−
ας 2007 − Αθήνα Ζάππειο Μέγαρο από 29.6.2007 έως 
5.7.2007» της Δράση 9.1.2 : «Πληροφόρηση και Δημοσιό−
τητα», Πράξη: «Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότη−
τας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΓΓΕΤ) για το ΕΠΑΝ» του Μέτρου 9.1: «Τεχνική Βοήθεια 
ΕΤΠΑ» ΤΟΥ EΠ.Α.Ν, ΚΠΣ, αποτελούμενη από δεκατρία 
(13) μέλη και τρία (3) μέλη ως βοηθητικό προσωπικό, τα 
οποία ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας, προερχόμενα από τους υπό 
οιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη 
Γ.Γ.Ε.Τ.

2. Ο συντονισμός της επιτροπής, ανατίθεται σε άτο−
μο που υπηρετεί στη ΓΓΕΤ με οποιοδήποτε καθεστώς 
απασχόλησης.

3. Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός 
των εκθεσιακών χώρων σε συνεργασία με τον ανάδοχο 
του ανοικτού διαγωνισμού υπ’ αριθμόν: 44(ΔΗΜ)−12/4/07 –
TED−publication 2007− 029475 (12.4.2007) για την επιλογή 
αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκ−
θέσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας − κατασκευαστικό 
εκθεσιακών χώρων και υποστηρικτικές υπηρεσίες 2007−
2008», Δράση 9.1.2, καθώς και η γενική υποστήριξη του 
εκθεσιακού χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης 
«Επιστήμης και Τεχνολογίας 2007 − Αθήνα Ζάππειο Μέ−
γαρο από 29/6/07 έως 5/7/07» της ΓΓΕΤ

4. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής θα είναι δύο 
(2) μήνες και έως είκοσι (20) συνεδριάσεις

5. Οι αμοιβές των μελών της επιτροπής, του συντονιστή 
καθώς και του βοηθητικού προσωπικού, θα βαρύνουν τις 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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πιστώσεις του έργου ΣΑΕ 013/3, Κ.Α. 2003ΣΕ01330010 
του Π.Δ.Ε. της ΓΓΕΤ/Υπ. Ανάπτυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα από 
τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 και την εγκύκλιο του του 
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας

Ι. Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
F

    Αριθμ. Α.Σ.377/65936/Ζ2 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1173/τ.Β΄). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 4 και 7 

παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3376/2005 (ΦΕΚ 191/2.8.2005 
τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας» σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
15 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38 Α΄) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού το τρέχον και τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά 
έτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ 82335/Ζ2/22.8.2005 (ΦΕΚ 
1173 τ.Β΄) απόφασή μας και αντικαθιστούμε το άρθρο 
3 αυτής όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
36296/Ζ2/2006 (ΦΕΚ 520 τ.Β΄) όμοια, ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής, διορισμός

εκπαιδευτικού προσωπικού του ΣΕΠ

1. Από το σχολικό έτος 2007−2008 και εφεξής η πλήρω−
ση των θέσεων των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και 
των θέσεων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελλη−
νικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, με απόσπα−
ση μονίμων εκπαιδευτικών λειτουργών, γίνεται ύστερα 
από σχετική ανακοίνωση − πρόσκληση ενδιαφέροντος. 
Η ανακοίνωση − πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδίδεται 
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των και κοινοποιείται, δια των οικείων περιφερειακών 
υπηρεσιών εκπαίδευσης, σε όλες τις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητάς τους. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, δια της οι−
κείας Δ/νσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση 
Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην 
ανακοίνωση−πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η ανακοίνω−
ση−πρόσκληση ενδιαφέροντος εκδίδεται μέχρι τις 15 
Μαΐου κάθε χρόνο και ορίζει τον αριθμό των θέσεων 
κατά κλάδο και ειδικότητα, τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά που πρέπει να συνυποβληθούν με την αίτηση, 
την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής τους. Δικαίωμα 
υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής 
Παιδείας έχει ο εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευ−

σης που, εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου 
κλάδου, έχει διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρω−
παϊκό Σχολείο ή αυτός που έχει συμπληρώσει πενταετή 
τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζει πολύ 
καλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα από τις αγγλική, 
γαλλική, γερμανική.

2. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρό−
ταση του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 
περίπτωση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων. Τα κριτή−
ρια επιλογής για την απόσπαση αποτιμώνται σε εκατό 
μονάδες ως ακολούθως:

α) Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο 
Σ.Ε.Π., μονάδες 9 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.

β) Άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες Αγγλι−
κά, Γαλλικά, Γερμανικά, μονάδες 10. Αν η γνώση της 
ξένης αυτής γλώσσας είναι σε επίπεδο «πολύ καλά», 
μονάδες 5.

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας προκύπτει με το 
οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:

I. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της ημε−
δαπής.

II. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

III. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου 
Γ2.

IV. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών, στην 
αλλοδαπή.

V. Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν 
την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και που ανα−
γνωρίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων όπως: Πιστοποιητικό PROFICIENCY των 
Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπι−
στημίων δημοσίου χαρακτήρα για την Αγγλική, Δίπλω−
μα ALLIANCE FRANCAISES ή πιστοποιητικό DALF, του 
Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας ή DIPLOME DE LANGUE 
ET LITTERATURE FRANCAISE (SORBONNE II) του Πα−
νεπιστημίου των Παρισίων για τη Γαλλική και πιστο−
ποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, του 
πανεπιστημίου Ludwig – Maximilian του Μονάχου για τη 
Γερμανική γλώσσα.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής προκύπτει από την 
κατοχή διπλώματος Certificate in Advanced English του 
πανεπιστημίου Cambridge ή Advanced Level Certificate in 
English της Ελληνοαμερικάνης Ένωσης ή Test of English 
for International Communication του ιδρύματος Educational 
Testing Service των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η 
πολύ καλή γνώση της Γαλλικής προκύπτει από την κα−
τοχή διπλώματος Diplome D’Etudes Superieures (Des) 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ή Delf 2nd Degre 
του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας ή Certificat Pratique 
De Langue Francaise (Sorbonne I) του πανεπιστημίου 
Σορβόννης. Η πολύ καλή γνώση της Γερμανικής προ−
κύπτει από την κατοχή διπλώματος Kleines Deutsches 
Sprachdiplom του πανεπιστημίου Ludwig – Maximilian του 
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Μονάχου ή Zentrale Oberstufenprutung του Ινστιτούτου 
Goethe. Η πολύ καλή γνώση των ανωτέρω γλωσσών 
διαπιστώνεται και με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας επιπέδου Γ1.

γ) Γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η οποία αποδει−
κνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων 
(επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης), μονάδες 
4 για κάθε μια και μέχρι τρεις, πέρα από αυτήν του 
προηγούμενου εδαφίου.

δ) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες 
της αγωγής, μονάδες 8. Διδακτορικό δίπλωμα μη συ−
ναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 4.

ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες 
της αγωγής επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου, μονάδες 
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου ισο−
τίμου μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 2.

στ) Μετεκπαίδευση, δύο ετών μονάδες 4, ετήσιας δι−
άρκειας μονάδες 2 και εξάμηνης ή τρίμηνης διάρκειας 
μονάδα 1. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας μετεκ−
παιδεύσεων διαφορετικής διάρκειας λαμβάνεται υπόψη 
αυτή που παρέχει τις περισσότερες μονάδες.

ζ) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικό−
τητας ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 2.

η) Διδακτική υπηρεσία πέρα από αυτήν του ανωτέ−
ρω εδαφίου α, μονάδες 1,5 για κάθε επιπλέον έτος και 
μέχρι 10 έτη.

3. Η κατά τις διατάξεις της παρούσας απόσπαση 
εκπαιδευτικού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 
ισχύει για ένα σχολικό έτος, δυναμένη να ανανεω−
θεί για την επόμενη διετία και μέχρι τρεις το πολύ, 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η αίτηση 
ανανέωσης της απόσπασης υποβάλλεται στη Δ/νση 
Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ, 
μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους που λήγει η αρχική 
απόσπαση ή η διετία της ανανέωσης κατά περίπτω−
ση. Η ανανέωση της απόσπασης γίνεται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
μετά από σχετική πρόταση του οικείου Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη 
πέρα των άλλων και τις ανάλογες προϋποθέσεις που 
ισχύουν για την ανανέωση απόσπασης σε Ευρωπαϊκό 
Σχολείο.

4. Διακοπή της απόσπασης που χορηγήθηκε κατά τις 
διατάξεις της παρούσης δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση 
η απόσπαση μπορεί να διακοπεί με τη λήξη διδακτικού 
έτους:

α) Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου λόγω συν−
δρομής εξαιρετικών και επιγενόμενων λόγων.

β) Στην περίπτωση που κριθεί τούτο αναγκαίο από 
τους επιθεωρητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων και για 
τους ίδιους λόγους που διακόπτεται η απόσπαση εκ−
παιδευτικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Η ανάκληση της απόσπασης γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά 
από σχετική γνώμη του οικείου Κεντρικού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου.

5. Τυχόν θέσεις που δεν καλύπτονται κατά την ανω−
τέρω διαδικασία πληρούνται:

α) με νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης 
εκπαιδευτικών που έχουν λιγότερα των πέντε ετών δι−
δακτικής προϋπηρεσίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των 
διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος 
άρθρου, ή

β) με πρόσληψη ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικών κατά τις ισχύουσες 
κάθε φορά σχετικές διατάξεις από τους έχοντες τα 
απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα.

6. α) Η πλήρωση των θέσεων εκπαιδευτικών των αγ−
γλόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων του ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή 
μητρικής γλώσσας, εκτός της ελληνικής, με πρόσληψη 
ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου εκ−
παιδευτικών, γίνεται μετά από προκήρυξη, που εκδίδεται 
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνο. Με την προκήρυξη καθορί−
ζονται ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα, 
τα απαιτούμενα τυπικά και πρόσθετα προσόντα, τα δικαι−
ολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη κατοχής των 
προσόντων αυτών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών, τα κριτήρια επιλογής, η διαδι−
κασία πρόσληψης και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια που 
είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
κάθε φορά. Ορισμένα πιστοποιητικά, τα οποία ορίζονται 
με σαφήνεια στην προκήρυξη, μπορούν να υποκαθίστανται 
από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το στάδιο της 
υποβολής των αιτήσεων και να υποβάλλονται από τους 
προσλαμβανόμενους κατά το στάδιο διορισμού. Τυχόν 
ψευδής δήλωση του υποψηφίου, πέραν των λοιπών συνε−
πειών περί ψευδούς δήλωσης, συνεπάγεται το μη διορισμό 
του, έστω και αν έχει κριθεί διοριστέος.

β) Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και ελέγχονται ως 
προς την πληρότητά τους από επιτροπή που ορίζεται 
από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Κρήτης και την οποία αποτελούν:

Ι. ο Περιφερειακός Διευθυντής της Περιφερειακής Δι−
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης Κρήτης, ως πρόεδρος,

ΙΙ. ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου κατά περίπτωση,

ΙΙΙ. ο οικείος εθνικός επιθεωρητής του ΥΠΕΠΘ, μέλος 
του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Ευρωπαϊκών Σχολεί−
ων, ο οποίος μεριμνά για την επιβεβαίωση της ικανότη−
τας διδασκαλίας κάθε υποψηφίου στη χώρα του από τον 
οικείο επιθεωρητή, μέλος του Συμβουλίου Επιθεώρησης 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων,

IV. ο Διευθυντής και ο αρμόδιος κατά περίπτωση υπο−
διευθυντής του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας,

V. οι αιρετοί εκπρόσωποι του ΑΠΥΣΠΕ ή του ΑΠΥΣΔΕ 
κατά περίπτωση.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί διοικητικός 
υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός λειτουργός 
από αυτούς που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύ−
θυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κρήτης και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού Διευθυντή.

γ) Τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη αποτιμώ−
νται σε εκατό μονάδες, ως ακολούθως:

Ι. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συ−
γκρότηση:

(1) Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστήμες 
της αγωγής, μονάδες 8.

(2) Διδακτορικό δίπλωμα μη συναφές προς την ειδι−
κότητα, μονάδες 4.
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(3) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή στις επιστή−
μες της αγωγής επιπέδου master ή άλλου ισοτίμου, 
μονάδες 4.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master ή άλλου 
ισοτίμου μη συναφές προς την ειδικότητα, μονάδες 2.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει διδακτορικό 
και master στην ίδια επιστήμη μοριοδοτείται μόνο το 
διδακτορικό.

(5) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο πολύ 
καλό, μονάδες 10. Αν η γνώση της ελληνικής γλώσσας 
είναι σε επίπεδο καλό, μονάδες 5. Η πολύ καλή γνώση 
της ελληνικής γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή 
πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας ή από την κατοχή ελληνικού τίτλου 
σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας μετά από φοίτηση 
επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια σε ελληνικό σχολείο 
ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η καλή γνώση της ελληνικής 
γλώσσας προκύπτει είτε από την κατοχή πιστοποιη−
τικού ελληνομάθειας επιπέδου Α του Κέντρου Ελλη−
νικής Γλώσσας ή από πιστοποιητικό φοίτησης επί δύο 
τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

(6) Δημοσιευμένη συγγραφική εργασία, μονάδες 3.
(7) Κατοχή και άλλου πανεπιστημιακού τίτλου ειδικό−

τητας ή στις επιστήμες της αγωγής, μονάδες 2.
(8) Γνώση και άλλων γλωσσών, εκτός της μητρικής και 

της ελληνικής, μονάδες 4 για κάθε μια και μέχρι τρεις το 
πολύ. Η γνώση των γλωσσών αυτών αποδεικνύεται με 
την προσκόμιση των απαραίτητων τίτλων (τουλάχιστον 
επιπέδου lower).

ΙΙ. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία:
Διδακτική υπηρεσία σε Ευρωπαϊκό σχολείο ή στο 

Σ.Ε.Π., μονάδες 5 για κάθε έτος και μέχρι 5 έτη.
ΙΙΙ. Συνέντευξη:
(1) Γνώση της ελληνικής γλώσσας στον προφορικό 

λόγο, μονάδες 20.
(2) Γενική εικόνα και συγκρότηση της προσωπικότητας 

του υποψηφίου, μονάδες 10.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει βαθμολογηθεί 

για τον ίδιο λόγο σε προηγούμενο έτος από αυτό της 
υποψηφιότητάς του στη συνέντευξη μπορεί, μετά από 
αίτησή του, να μην υποβληθεί σε νέα συνέντευξη και 
να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της τελευταίας συνέ−
ντευξής του.

δ) Η επιτροπή ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των 
υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη και καθορίζει 
τον τόπο και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Κατά τη 
διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης κάθε υποψηφί−
ου, αξιολογείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας στον 
προφορικό λόγο, η γενικότερη προσφορά του επιστη−
μονικού και διδακτικού έργου, η όλη συγκρότηση και 
προσωπικότητά του. Μετά το πέρας της προφορικής 
συνέντευξης όλων των υπόχρεων υποψηφίων, κατά τις 
διατάξεις της παρούσας, και μετά από εκτίμηση των 
κριτηρίων της παραγράφου γ του παρόντος άρθρου και 
της όλης παρουσίας του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυ−
ψε από τη συνέντευξη, και ύστερα από σύγκριση αυτών, 
η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες επιλογής κατά κλάδους 
και ειδικότητες με αξιολογική σειρά. Σε περίπτωση ισο−
ψηφίας προηγείται αυτός που έχει καλύτερη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας. Αν και πάλι υπάρχει ισοψηφία, 
διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ισοβαθ−
μούντων μετά από κλήση τους, στην οποία αναφέρεται 
ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησής της.

ε) Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από 
τον πρόεδρο της Επιτροπής δια της Δ/νσης Ξένων και 
Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ στον Υπουργό Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε ημέρες 
από την κατάρτισή τους. Οι πίνακες κυρώνονται από 
τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δε 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ισχύουν για το σχολικό έτος για το οποίο καταρτί−
στηκαν.

 στ) Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προσλαμβάνονται σε 
κενές θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και 
ειδικότητας του ΣΕΠ οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες 
επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι πλήρωσης 
των κενών θέσεων. Στην περίπτωση γραπτής άρνησης 
επιλεγέντος για πρόσληψη προσλαμβάνεται ο αμέσως 
επόμενος στον πίνακα επιλογής, εφαρμοζομένων ανα−
λόγως των διατάξεων που ισχύουν για την πρόσληψη 
ωρομισθίων ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 
εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση. »

Άρθρο 2

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

F
 Αριθμ. 383/65814/Δ5 (5)
Συμπλήρωση οργανικών θέσεων σχολείων της Φιλεκ−

παιδευτικής Εταιρίας 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του α.ν. 1159/1928 (ΦΕΚ 

121/Α΄), του άρθρου 2 του α.ν. 20/1936 (ΦΕΚ 47/Α΄), του 
άρθρου 37 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α΄), των άρθρων 14, 
15 και 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) και του άρθρου 
3 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Δ5/4995/1983 (ΦΕΚ 629 τ.Β΄) και υπ’ 
αριθμ. Φ2/4/Δ5/710/97 (ΦΕΚ 489/τ.Β΄/1997) Υπουργική 
απόφαση «καθορισμός και κατανομή των οργανικών 
θέσεων του διδακτικού προσωπικού της Φιλεκπαιδευ−
τικής Εταιρίας»

3. Το υπ’ αριθμ. 579/7.2.2006 έγγραφο της Φιλεκπαι−
δευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.) σχετικά με την πρόταση του 
Δ.Σ. περί συμπλήρωσης οργανικών θέσεων στα ισότιμα 
σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φ.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 35/2006 πράξη του ΚΥΣΔΕ περί συ−
μπλήρωσης οργανικών θέσεων στα ισότιμα σχολεία 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων της Φ.Ε.

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τις οργανικές θέσεις στα ισότιμα 
σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτι−
κής Εταιρείας, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των 
σχολείων, ως ακολούθως:

ΦΕΚ 1074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16592α
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ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ1 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 16 0 16
ΠΕ2 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 120 0 120
ΠΕ3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 37 1 38
ΠΕ4 ΦΥΣΙΚΟΙ 37 2 39
ΠΕ5 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 27 0 27
ΓΙΕ6 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 33 0 33
ΠΕ7 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 13 0 13
ΠΕ8 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 6 0 6
ΠΕ9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ 4 0 4

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 6 0 6
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 18 2 20
ΠΕ15 ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 6 0 6
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6 0 6
ΠΕ19/20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 0 6
ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 0 3 3
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 335 8 343
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 F
 Αριθμ. 7681 (6)

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λιβαδίου Ν. Λάρισας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 18 του ν. 2539/1997 

«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης» (ΦΕΚ 
244/97/τ.Α΄).

2) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες δια−
τάξεις» (τ.Α΄ ΦΕΚ 107/1997).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 12 και 242 του ν. 1188/1981 
«Κώδικας κατάστασης προσωπικού των ΟΤΑ» σε συνδυα−
σμό με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

4) Την υπ’ αριθμ. 7951/1999 απόφασή μας (ΦΕΚ 1036/03/
τ.Β΄) περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Λιβαδίου.

5) Την υπ’ αριθμ. 2682/10.5.2001 (ΦΕΚ 157/2001/τ.Β΄) από−
φασή μας, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων στον προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτ/σης και 
Αποκ/σης «Με εντολή Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας».

6) Την υπ’ αριθμ. 35/2005 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λιβαδίου περί τροποποίησης 
του Ο.Ε.Υ. του.

7) Την υπ’ αριθμ. 35/2007 (14/2007 πρακτικό) γνωμοδό−
τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. 
Ν. Λάρισας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λιβαδίου Ν. Λά−
ρισας ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συστήνονται δύο (2) θέσεις Ειδικών Συνεργατών Δη−
μάρχου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη 48.000,00 ευρώ 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. 
Έτος 2007 και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Λάρισα, 7 Ιουνίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

Κ. ΜΕΓΑΣ     
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