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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/7597/Β0041 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/33832/Β0041/30.06.2010 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1024/1.7.2010) ανα−
φορικά με την σύσταση λογαριασμού για την υλο−
ποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας και λοιπών προγραμμάτων 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 60, 61, 62 του Ν. 2362/95 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν. 2771/1999 
(ΦΕΚ 280/τ.Α΄/16.12.1999) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και 
άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 
και 6 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/25.09.2008) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

3. Τον κανονισμό με αριθμό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» 
(ΦΕΚ 267 Α΄).

5. Τις διατάξεις του N. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλο−
ποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο−
ράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 8694/ΔΕ−797/26−2−2010 «Εγκύκλιο 
οδηγιών για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και 
χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2010» της Γενικής Γραμμα−
τείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης/Υπουργείο Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

7. Το υπ’ αριθμ. 21593/Α.Πλ./3350/19−5−2010 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής/Υπουργείο Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με 
τη σύσταση λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
στον οποίο θα κατατίθεται η Κοινοτική Συμμετοχή για 
την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Ευρω−
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

8. Την υπ’ αριθμ. 10578/ΔΕ−1206/5−3−2012 «Εγκύκλιο 
οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 
2012 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2013−2015 
σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2011−2015» της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξι−
ακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και 
Δημοσιών Επενδύσεων/Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/9.7.2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα.

10. Το υπ’ αριθμ.  379/21−1−2013 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Υπουργείο Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την 
τροποποίηση της απόφασης αναφορικά με την σύσταση 
του λογαριασμού για την υλοποίηση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και 
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λοιπών προγραμμάτων και την α−νάγκη για δυνατότητα 
πίστωσης του Τακτικού Προϋπολογισμού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παραγράφου 2 της υπ’ αριθμ. 
2/33832/Β0041/30.06.2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β΄ 1024/1.7.2010) αναφορικά με την σύσταση του λογα−
ριασμού με τον τίτλο: «Εισροές Διακρατικών Διαπερι−
φερειακών προγραμμάτων και λοιπών προγραμμάτων» 
ως εξής:

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού 

ως ακολούθως:
• Ο εν λόγω λογαριασμός θα πιστώνεται:
α. Με τα ποσά που θα μεταφέρονται σ’ αυτόν στο 

πλαίσιο των Διακρατικών−Διαπεριφερειακών προγραμ−
μάτων και λοιπών προγραμμάτων μέσω των Αρμοδίων 
Αρχών Πιστοποίησης ή μέσω των Επικεφαλής Εταίρων.

β. Με τυχόν τόκους, που θα μεταφέρονται σ’ αυτόν 
με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους.

• Η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού θα γίνεται μόνο 
με εντολές που θα εκδίδει η 41η Διεύθυνση Δημοσιονο−
μικών Σχέσεων με την Ε.Ε. κατόπιν:

α. Εγγράφου της «Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής» 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων− ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το αντίστοιχο ποσό θα 
μεταφέρεται σε πίστωση του λογαριασμού 23/200542 
«Έσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» και στη με−
ρίδα του «Γραφείου Υπολόγου Συμψηφισμών». Σε περί−
πτωση που δικαιούχος της χρηματοδότησης από την 
Ε.Ε. είναι άλλος φορέας εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, 
το αντίστοιχο ποσό θα μεταφέρεται στο λογαριασμό 
του δικαιούχου.

β. Εγγράφου της «Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ−
στασίας» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη. Το αντίστοιχο ποσό θα μεταφέρεται 
σε πίστωση του λογαριασμού 23/200537 «Έσοδα από 
Ε.Ε. (Τακτικού Προϋπολογισμού)» και στη μερίδα του 
«Γραφείου Υπολόγου Συμψηφισμών».

• Στο Γραφείο Συμψηφισμών, μετά την αναγγελία της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του αντίστοι−
χου ποσού στους ανωτέρω λογαριασμούς του Δημοσίου 
θα εμφανίζονται:

α. Το ποσό του λογαριασμού 23/200542 στα έσοδα του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και στον Κ.Α. 
Εσόδου που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. προς 
την Τράπεζα της Ελλάδος, που θα κοινοποιείται σ’ αυτό.

β. Το ποσό του λογαριασμού 23/200537 στα έσοδα του 
Τακτικού Προϋπολογισμού και στον Κ.Α. Εσόδου που 
θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος, που θα κοινοποιείται σ’ αυτό.

• Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτερο 
δυνατόν στην 41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ενεργούμενη πίστωση 
του εν λόγω λογαριασμού με τα σχετικά πληροφοριακά 
στοιχεία.

• Κάθε μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει 
αντίγραφα κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού στην 

41η Διεύθυνση «Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς», στην 24η 
Διεύθυνση «Λογαριασμών Δημοσίου» και στην Διεύθυνση 
«Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης» του Υπουργείου 
Οικονομικών.

Η Ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 23670/B7 (2)
Καθορισμός πρόσθετου αριθμού παρεχομένων θέσεων 

για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ελ−
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊ−
κό έτος 2013−2014.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.   1 εδ. α΄ του 

Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης 
Εκπαίδευσης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.  4 και του άρθρου 
10 του Ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 του Ν. 
2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄) και του άρθρου 3 παρ. 7 εδ. ιε' 
του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄) αντίστοιχα, και αντικα−
ταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 36 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 11 του Ν. 3404/ 
2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) που αντικατέστησε την παρ. 3 του 
άρθρου 7 του Ν. 3194/2003(ΦΕΚ 267 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/ 
2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ.  2 περ. κα και του άρθρου 62 του ίδιου 
νόμου καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει η δημο−
σίευση του Οργανισμού του Ε.Α.Π.

5. Την υπ’ αριθμ. 87354/Β7/30−07−2012(ΦΕΚ 2272 τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αριθμού παρεχομένων 
θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοι−
τητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μετα−
πτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού 
των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014».

6. Την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π 
η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της αρ. 233ης/
18−01−2013 συνεδρίασης.

7. Το υπ’ αριθμ. ΤΕΚ−160/19−2−2013 έγγραφο του Ε.Α.Π.
8. Τα ισχύοντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου−

δών του Ε.Α.Π.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό πρόσθετου αριθμού παρεχομένων 
θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
του ΕΑΠ το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 στις 1.300, οι 
οποίες κατανέμονται στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών (Π.Μ.Σ,) των κάτωθι Σχολών ως ακολούθως:
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Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σπουδές στην Εκπαίδευση (250)
Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Διασφάλιση Ποιότητας (100) − Διαχείριση Αποβλήτων 

(100) − Διαχείριση Τεχνικών Έργων (100)
Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (150) − Διοίκηση Μονάδων 

Υγείας (125) − Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (100) − Δι−
οίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (250) − Τραπεζική (125)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 24136/Γ7 (3)
Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣ−

ΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012−
2013.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 

του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Ανα−
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κα−
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 76051/4.7.2012 (ΦΕΚ 2091 τ.Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθε−
οδώρου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011(ΦΕΚ 
233 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/
Δ1.2002 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄) «Καθο−
ρισμός των ειδικότερων και αρμοδιοτήτων».

6. Την υπ’ αριθμ. 96734/Γ7/11.9.2003 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1301 τ.Β΄) «Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών 
Γυμνασίου».

7. Την υπ’ αριθμ.  125617/Γ7/2011 (ΦΕΚ 2585 τ.Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυ−
τικής Διδασκαλίας».

8. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2. του Ν. 4076/2012 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄).
10. Την υπ’ αριθμ.  8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) υπουρ−

γική απόφασ,η η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ. 2 του 
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010).

11. Τις υπ’ αριθμ. 113682/Δ2,25−9−2012 και 102668/Δ2, 
7−9−2012 υπουργικές αποφάσεις σχετικές με την κύρω−
ση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών στις ειδικότητες 
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06.

12. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ.Α΄).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 

(ΦΕΚ 86 τ.Α΄).

14. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με Αριθ. Πρωτ.: 29665/
ΕΤΘΤ 610/02−07−2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης 
συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του 
άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.

15. Την Υ.Α. 127781/Γ7/2012 (ΦΕΚ 2985 τ. Β΄).«Οργάνωση 
και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης»

16. Τη με αριθ. πρωτ. 20731/12−12−2012 Πρόσκληση 
(κωδ.155) (ορθή επανάληψη 14−12−2012) για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «Ενι−
σχυτική Διδασκαλία» και την υλοποίηση των Πράξεων 
«Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυ−
τικής Διδασκαλίας 2012−2015», στο πλαίσιο των Αξόνων 
Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση».

17. Τις υπ’ αριθμ. 3597/13−02−2013, 3598/13−02−2013 και 
3599/13−02−2013 Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 
αντίστοιχα των ανωτέρω Πράξεων του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση».

18. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
19. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄).
20. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 5971/ΣΤ 

5/22−1−2003 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 94/2003 τ. Β΄)  
«Διάρθρωση στελεχών και αρμοδιότητες της Διεύθυν−
σης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Ανακαθορισμός 
των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Σπουδών Π/βάθμιας, 
Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης».

21. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συ−
στάσεως του Ειδικού Λογαριασμού EYE» και την υπ’ 
αριθμ.  141/2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 269/Β/10−02−
2004) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λο−
γαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 4327/2010 
(1387/Β/10−02−2010) περί τροποποιήσεως της με αρ. 
πρωτ. 329/05 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 210/Β) η 
οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την απόφαση 
με αρ. ΚΥΑ/845/25−08−03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού 
Λογαριασμού στο ΥπΕΠΘ»).

22. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Π.Δ.Ε. από πόρους των συγχρηματοδοτούμενων πράξε−
ων «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012−2015 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕ−
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1» ΣΑΕ 2013ΣΕ24580007, «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣ−
ΚΑΛΙΑΣ 2012−2015 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2» ΣΑΕ 
2013ΣΕ24580008, «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙ−
ΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012−2015 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3» ΣΑΕ 2013ΣΕ24580009, 
του ΕΣΠΑ και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού.

23. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 15 του ν.3614/2007 
(ΦΕΚ 267 τ.Α΄), αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (Ε.Δ.) Γυμνασίου 
νοείται η παρακολούθηση από το/τη μαθητή/τρια του 
Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος 
διδασκαλίας στα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρ−
χαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία,Αγγλικά (κύρια 
Ξένη Γλώσσα) και αποτελεί μια δομή Αντισταθμιστικής 
Αγωγής, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο είναι το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
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Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α), μέσω της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ/Τμή−
μα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εντός 
του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου 
της πολιτείας

2. Στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμε−
τέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασί−
ου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με 
συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους 
στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυ−
μούν να βελτιώσουν την απόδοση τους στα παραπάνω 
μαθήματα.

3. Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των 
μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της 
μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους 
ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 
και η δυνατότητα πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική−Τεχνική Εκ−
παίδευση).

4. Το πρόγραμμα Ε.Δ. αρχίζει να λειτουργεί όπως ορί−
ζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται 
από τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας, κάθε σχολικό 
έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από 
την έναρξη των εξετάσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ε.Δ. κα−
θορίζεται ως εξής:

• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες 
Μαθηματικά, (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα 
(12) ώρες.

• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες 
Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, 
μία (1) ώρα Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την Τρίτη τάξη Γυμνασίου: τέσσερις (4) ώρες 
Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και 
Γραμματεία, δύο (2) ώρες Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία, 
μία (1) ώρα Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

5. Το πρόγραμμα Ε.Δ. υλοποιείται σε ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕ−
ΝΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Δ), τα οποία 
συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων 
και ορίζονται ανά Διεύθυνση με απόφαση του Διευθυ−
ντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Υπάρχει η 
δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Ε.Δ., να αποτελείται από μία (1) 
σχολική μονάδα, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
(μικρά νησιά κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλε−
ται το αίτημα από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή στην 
Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συ−
ντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ) της Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, 
για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

6. Κριτήρια για την επιλογή−συμμετοχή των μαθητών/
τριών στα τμήματα μαθημάτων Ε.Δ., μετά από σχετική 
ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, για 
συγκεκριμένο μάθημα σε συγκεκριμένο Σ.Κ.Ε.Δ., αποτε−
λούν: ο αντίστοιχος βαθμός τριμήνου του μαθήματος 
και ο μέσος όρος του τριμήνου σε όλα τα μαθήματα. 
Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του Δ/ντή της οικείας 
Δ.Δ.Ε., σε κάθε Δ.Δ.Ε, διαμορφώνεται πίνακας αιτούντων 
ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Ε.Δ., ο οποίος χρησιμοποιείται 

νια τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και νια 
τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παραγράφου 15.

7. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και 
Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), λειτουργεί στην Δ/
νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Ε΄ Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 
και Ενισχυτικής Διδασκαλίας και έχει ως αντικείμενα: 
α) την συνολική εποπτεία του προγράμματος της Ε.Δ., 
β) την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα Σ.Κ.Ε.Δ, γ) τις 
εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Ε.Δ. στις εξαι−
ρετικές περιπτώσεις της παραγράφου 5, δ) τον αριθμό 
μαθητών στις περιπτώσεις της παραγράφου 14, ε) τη 
διαβίβαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευ−
τικών Δράσεων (EYE ΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στοιχείων στ) 
την εκπόνηση αναφορών − εκθέσεων αποτελεσμάτων 
εφαρμογής του προγράμματος, (στατιστικά στοιχεία, 
αποδοτικότητα μέσω δεικτών) και υποβολή τους στον 
Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α., κάθε τρίμηνο ζ) Την 
έγκριση των επιτόπιων ελέγχων των εμπλεκομένων 
στην Ε.Δ. (Δ/ντής ΔΔΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι κλπ.) σε πε−
ρίπτωση που αυτές προκαλούν δαπάνη για τις Πράξεις 
«Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυ−
τικής Διδασκαλίας 2012−2015». Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ 
διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και συστήνεται με 
διοικητική πράξη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Τα καθήκοντα του Δ/ντή Περιφερειακής Διεύθυν−
σης Εκπαίδευσης αναφέρονται: α) στον ορισμό Σ.Κ.Ε.Δ 
(παράγραφος 5), β) στη μεταβολή του αριθμού μαθητών 
ανά τμήμα μαθήματος (παράγραφος 14), γ) στον ορισμό 
των μελών της Σ.Ο.Δ.Α.Α. (παράγραφος 9).

9. Σε επίπεδο Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης συστήνεται 
Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής 
(Σ.Ο.Δ.Α.Α.) η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, έναν (1) Σχολικό Σύμβουλο από 
κάθε ειδικότητα των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμ−
φωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και από δύο (2) μέλη 
του ΠΥΣΔΕ. Τα μέλη της (Σ.Ο.Δ.Α.Α.) ορίζονται από τον 
Δ/ντή της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης. 
Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Α. είναι α) ο έλεγχος της 
λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ, β) η αποστολή εκθέσεων προς 
την Κ.Ε.Π.Ε.Σ της Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., μία (1) κάθε τρίμη−
νο, γ) οι εισηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 14, δ) 
γενικά η εποπτεία για την καλή λειτουργία της δομής, ε) 
η εποπτεία της λειτουργίας της Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης (ΦΕΚ 2985/2012 τ. Β΄) και κάθε άλλης δομής 
Αντισταθμιστικής Αγωγής σε επίπεδο Δ.Δ.Ε. Οι διαδι−
κασίες για την εποπτεία κάθε Δομής Αντισταθμιστικής 
Αγωγής, σύμφωνα με τις σχετικές Υ.Α., αποτελούν απο−
λύτως διακριτά αντικείμενα σε διακριτό επίπεδο στο 
πλαίσιο λειτουργίας της Σ.Ο.Δ.Α.Α.

10. Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων της 
Σ.Ο.Δ.Α.Α είναι: α) ο επιτόπιος έλεγχος των Σ.Κ.Ε.Δ., 
σύμφωνα με την παράγραφο 11, β) το ωρολόγιο και 
αναλυτικό πρόγραμμα των Σ.Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με την 
παράγραφο 16.

11. Ο Δ/της κάθε Δ.Δ.Ε. έχει τις παρακάτω αρμοδιότη−
τες: α)τον επιτόπιο έλεγχο των Σ.Κ.Ε.Δ. (σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ. 
είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί (1) ένας τουλάχιστο 
έλεγχος κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς), β) την 
επιλογή, πρόσληψη, σύναψη, τροποποίηση και λύση συμ−
βάσεων των διδασκόντων σύμφωνα με την παράγραφο 
17, (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος 
εκκαθαριστής αυτής), γ) την αναστολή λειτουργίας ενός 
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τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 15 με ταυτόχρονη 
αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος, 
δ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Ε.Δ 
σύμφωνα με την παράγραφο 16 ε) τον ορισμό του Υπεύ−
θυνου Αντισταθμιστικής Αγωγής σύμφωνα με την παρά−
γραφο 12. Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τους 
επιτόπιους ελέγχους ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία.

12. Σε κάθε Δ.Δ.Ε. ορίζεται Υπεύθυνος Αντισταθμιστι−
κής Αγωγής (Καταχωριστής), ένας εκπαιδευτικός ή δι−
οικητικός, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. Τα 
καθήκοντα του Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Αγωγής 
είναι: α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Α ως γραμματέας, β) 
η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών, γ) η συγκέντρωση όλων των παραστα−
τικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, 
την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη 
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (πχ. ασφα−
λιστικές εισφορές) δ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους ε) 
η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών, 
στ) η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη,όπως ορίζεται στην 
αντίστοιχη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2985/2012 τ.Β΄). Οι 
εργασίες του διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

13. Σε κάθε Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται, 
με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας, Υπεύθυνος Σχολι−
κού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Υ.Σ.Κ.Ε.Δ.), ένα 
Στέλεχος Εκπαίδευσης. Για την επιλογή ακολουθείται η 
εξής σειρά προτεραιότητας: α) ο Δ/ντής της σχολικής 
μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ., β) οι Δ/ντές των άλλων σχολικών 
μονάδων, των οποίων οι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι 
στο Σ.Κ.Ε.Δ., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως 
Διευθυντές και το επίπεδο Τ.Π.Ε πρώτου επιπέδου, γ) 
ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Ε.Δ., δ) 
οι υποδιευθυντές αντίστοιχα με την περίπτωση β. Έργο 
του Υπεύθυνου Σ.Κ.Ε.Δ. είναι α) η ημερησία καταχώρηση 
παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος, των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή 
τους στον Καταχωριστή β) η ευθύνη καλής λειτουρ−
γίας του Κέντρου Ε.Δ., γ) η αποστολή εκθέσεων στην 
Σ.ΟΔ.Α.Α. ανά τρίμηνο, δ) η εισήγηση για διαγραφή μα−
θητή/τριας λόγω απουσιών (παράγραφος 15) προς την 
Σ.Ο.Δ.Δ.Α. ε) η συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβού−
λους, οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Ε.Δ. στο παιδαγωγικό 
πεδίο στ) είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες αναλώσιμων 
υλικών, καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες του 
Σ.Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με την εκάστοτε Σχολική Επι−
τροπή και αποστέλλει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά 
στην EYE ΕΔ (Φορέας Υλοποίησης των Πράξεων).

14. Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
καλύπτει 1−3 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά την λήξη 
του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπο−
ρεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθή−
ματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τμήμα μαθήματος ορί−
ζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν 
το ίδιο μάθημα Σε κάθε τμήμα μαθήματος ενισχυτικής 
διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο 
και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις επιτρέπεται μεταβολή των ανωτέρω ορίων 
έως 5 μαθητές/τριες το ελάχιστο (π.χ. δυσπρόσιτες, 
απομακρυσμένες, περιοχές, νησιά, κ.λπ.) ύστερα από 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Α. προς τον Περι−
φερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης, για την τελική απόφαση. 
Σε περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με 
συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλεπόμε−

νης σε τμήματα Ε.Δ., απαιτείται εισήγηση της οικείας 
Σ.Ο.Δ.Α.Α. προς Κ.Ε.Π.Ε.Σ. της Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και 
τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθη−
τών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος 
Ε.Δ. είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμή−
μα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του δι−
πλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό μαθητών/τριών, κατ’ 
εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και 
επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ε.Δ.

15. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφό−
σον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον δέκα (10) ή 
πέντε (5) ή οτιδήποτε άλλο σύμφωνα με την παράγραφο 
14. Σε περίπτωση όπου κάποιος μαθητής/τρια απουσιά−
σει αδικαιολογήτως είκοσι (20) συνεχόμενες διδακτικές 
ημέρες από τμήμα μαθήματος τότε διαγράφεται, με έγ−
γραφη ενημέρωση του γονέα − κηδεμόνα του/της, και 
αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα 
αιτούντων, με τελική απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. 
Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε 
ένα τμήμα απομείνουν λινότεροι ενεργοί μαθητές/τριες 
από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφί−
σταται με απόφαση του Δ/ντή της οικείας Δ.Δ.Ε. Στην 
περίπτωση αυτή αναπροσαριιόζεται η ανάθεση ωρών του 
Διδάσκοντος καθηνητή, με απόφαση του Δ/ντή της οικείας 
Δ.Δ.Ε. η λύεται εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες.

16. Ένα Σ.Κ.Ε.Δ συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει 
τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Δ/ντής της οικείας 
Δ.Δ.Ε έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός 
Σ.Κ.Ε.Δ. με αιτιολογημένη απόφαση,την οποία κοινοποιεί 
στην Κ. Ε. Π Ε.Σ. Το ωρολόγιο και αναλυηκό πρόγραμμα, 
ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών 
και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, 
εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με από−
φαση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Α. Οι 
ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Ε.Δ. ακολουθούν τα ισχύοντα 
για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

17. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκα−
λίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας απόφασης και με βάση την 
κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, 
με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών ή/και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, με 
χρήση του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών. Οι εγγεγραμμέ−
νοι στον πίνακα αυτό, οι οποίοι επιθυμούν να απασχολη−
θούν στην Δομή της Ε.Δ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
μόνο μία (1) αίτηση για ένα ΣΚΕΔ σε μια Δ.Δ.Ε. Οι τοπο−
θετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ/ντή της 
οικείας Δ.Δ.Ε με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον 
Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών. Οι διδάσκοντες στα τμήματα 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας ενημερώνουν τον Υπεύθυνο του 
Σ.Κ.Ε.Δ. για την επίδοση των μαθητών και συνεργάζονται 
συνεχώς με τους Σχολικούς Συμβούλους της Σ.Ο.Δ.Α.Α.

18. Προβλέπεται η κάλυψη δαπάνης α) για λειτουργικά 
έξοδα (θέρμανση−αναλώσιμα) έως 1500 ευρώ ανά σχο−
λικό έτος σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ. για όσο διάστημα λειτουργεί 
το πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για λειτουργικά 
των σχολικών μονάδων, β) αμοιβής του/της Υ.Σ.Κ.Ε.Δ. 
με 150 ευρώ μηνιαίως, με σύμβαση έργου σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4075/2012 και Ν. 4076/2012).

19. Οι Πράξεις «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέ−
ντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012−2015», συγχρηματοδο−
τούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιό−
τητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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20. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
    Αριθμ. 341.21/01/2013 (4)
Καθορισμός εξόδων καθαριότητας χώρων στρατωνισμού 

πληρώματος καταστημάτων Υπηρεσιών υπαγόμενων 
στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυ−
λακής, Περιφερειακών Υπηρεσιών, (Περιφερειακών Δι−
οικήσεων Λιμενικού Σώματος (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.) και Λιμενικών 
Αρχών επανδρωμένων με μόνιμους Λ/Φ) έτους 2013 .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/1953 

«Περί τροποποιήσεως των περί καθαρισμού των δημο−
σίων καταστημάτων διατάξεων» (Α΄ 59/12−03−1953)

β) της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του Ν.Δ. 530/1970 
«Περί Λιμενοφυλάκων» (Α΄ 100/02−05−1970)

γ) του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
247/27−11−1995) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141/17−08−2010)

δ) της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 
11 του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 35/04−03−2011)

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 4029/2011 
«Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυ−
λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 245/22−11−2011)

στ) της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85/11−04−2012)

ζ) του Ν. 4095/2012 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών 
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013» (Α΄ 
226/15−11−2012)

η) 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΄ 98/22−04−2005)

θ) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194/22−11−2010)

ι) του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄149/27−
06−2011), όπως ισχύει

ια) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141/21−06−2012) όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση Υπηρεσιών” (Α΄149/17−07−2012) και τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 «Τροποποίηση π.δ. 
85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄160/10−08−2012)

ιβ) της υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012 απόφασης 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ 
αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσί−
ων υπηρεσιών» (Β ‘1741/25−05−2012) και το άρθρο 2 αυτής.

2. Tην υπ’ αριθμ. 341.1232−140/01/13/09−01−2013 Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑ/Α/ΛΣ−ΕΛΑΚΤ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ−
ΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(Α/Α 3130 Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/3979/24−01−2013 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

4. Tην υπ’ αριθμ. 341.1232−140/02/13/28−01−2013 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑ/Α/ΛΣ−ΕΛΑΚΤ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ−
ΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Α/Α 
11637 Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής ΥΔΕ).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
ύψους 270.000,00 € στον ΚΑΕ 41/140/1232 «Κατ’ αποκο−
πή χορήγημα για καθαριότητα» για το οικονομικό έτος 
2013, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα πάγια μηνιαία έξοδα για τον κα−
θαρισμό των χώρων στρατωνισμού πληρώματος κατα−
στημάτων Υπηρεσιών υπαγόμενων στο Αρχηγείο Λιμενι−
κού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώ−
ματος (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.) και Λιμενικών Αρχών επανδρωμένων 
με μόνιμους Λιμενοφύλακες, που θα καταβάλλονται σε 
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 41/140/1232, του Προϋ−
πολογισμού έτους 2013 ως κατωτέρω: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2013

1 ΔΠ Γ΄ (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 860,00 €

2 ΥΕΜ 225,00 €

3 ΜΕΛΣ 150,00 €

4 ΕΒ/ΛΣ 335,00 €

5 1η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

6 2η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

7 3η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

8 4η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

9 5η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

10 6η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

11 7η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

12 8η ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΣ−ΕΛΑΚΤ 150,00 €

13 Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 240,00 €

14 Κ.Λ. ΒΟΛΟΥ 630,00 €

15 Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1.120,00 €

16 Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 280,00 €
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17 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 290,00 €

18 Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 480,00 €

19 Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 410,00 €

20 Κ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 225,00 €

21 Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 620,00 €

22 Κ.Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 320,00 €

23 Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 600,00 €

24 Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ 450,00 €

25 Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2.080,00 €

26 Κ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ 480,00 €

27 Κ.Λ. ΡΟΔΟΥ 480,00 €

28 Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 480,00 €

29 Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ 250,00 €

30 Κ.Λ. ΧΙΟΥ 330,00 €

31 Λ/Χ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 235,00 €

32 Λ/Χ ΑΙΓΙΝΑΣ 205,00 €

33 Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ 205,00 €

34 Λ/Χ ΑΝΔΡΟΥ 150,00 €

35 Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ 150,00 €

36 Λ/Χ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 120,00 €

37 Λ/Χ ΘΗΡΑΣ 155,00 €

38 Λ/Χ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 155,00 €

39 Λ/Χ ΙΣΘΜΙΑΣ 150,00 €

40 Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 150,00 €

41 Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 150,00 €

42 Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 150,00 €

43 Λ/Χ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 390,00 €

44 Λ/Χ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 150,00 €

45 Λ/Χ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 150,00 €

46 Λ/Χ ΚΩ 155,00 €

47 Λ/Χ ΛΕΡΟΥ 150,00 €

48 Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 150,00 €

49 Λ/Χ ΜΥΚΟΝΟΥ 150,00 €

50 Λ/Χ ΜΥΡΙΝΑΣ 230,00 €

51 Λ/Χ ΝΑΞΟΥ 150,00 €

52 Λ/Χ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 190,00 €

53 Λ/Χ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΩΝ 225,00 €

54 Λ/Χ ΠΑΡΟΥ 150,00 €

55 Λ/Χ ΠΟΡΟΥ 150,00 €

56 Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 315,00 €

57 Λ/Χ ΠΥΛΟΥ 150,00 €

58 Λ/Χ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 265,00 €

59 Λ/Χ ΣΑΜΟΥ 290,00 €

60 Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ 230,00 €

61 Λ/Χ ΣΠΕΤΣΩΝ 150,00 €

62 Υ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 150,00 €

63 Λ/Χ ΣΥΡΟΥ 170,00 €

64 Λ/Χ ΥΔΡΑΣ 150,00 €

65 Υ/Χ ΑΙΓΙΟΥ 150,00 €

66 Υ/Χ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 150,00 €

67 Υ/Χ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 150,00 €

68 Υ/Χ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 150,00 €

69 Υ/Χ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 150,00 €

70 Υ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 150,00 €

71 Υ/Χ ΙΘΑΚΗΣ 150,00 €

72 Υ/Χ ΙΟΥ 150,00 €

73 Υ/Χ ΙΤΕΑΣ 150,00 €

74 Υ/Χ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 200,00 €

75 Υ/Χ ΚΥΜΗΣ 150,00 €

76 Υ/Χ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 150,00 €

77 Υ/Χ ΜΗΛΟΥ 150,00 €

78 Υ/Χ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 150,00 €

79 Υ/Χ ΠΑΤΜΟΥ 170,00 €

80 Υ/Χ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 160,00 €

81 Υ/Χ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ 150,00 €

82 Υ/Χ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 150,00 €

83 Υ/Χ ΣΗΤΕΙΑΣ 175,00 €

84 Υ/Χ ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 150,00 €

85 Υ/Χ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 150,00 €

86 Υ/Χ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 150,00 €

87 Υ/Χ ΣΥΜΗΣ 150,00 €

88 Υ/Χ ΤΗΝΟΥ 175,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ 22.500,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.500,00 € χ 12 =
270.000,00 € 

2. Τα ανωτέρω πάγια έξοδα καθαριότητας, καταβάλ−
λονται για το χρονικό διάστημα έως 31−12−2013 και δι−
καιολογούνται με προβλεπόμενες νόμιμες αποδείξεις 
ή τιμολόγια τα οποία θα πρέπει να φυλάσσονται σε 
ειδικό φάκελο στο Αρχείο της Υπηρεσίας, ώστε σε 
περίπτωση ελέγχου να στοιχειοθετείται η νομιμότη−
τα της δαπάνης. 

3. Η πληρωμή των παραπάνω κατ’ αποκοπή χορη−
γημάτων, θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα 
που θα εκδίδει η αρμόδια ΥΔΕ στο όνομα των δικαι−
ούχων – προϊσταμένων της κάθε Λιμενικής Αρχής μετά 
την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 2 της 
ενότητας ΙΒ της 1 (ιβ) σχετικής και σύμφωνα με το επι−
συναπτόμενο υπόδειγμα. 

4. Η δαπάνη αυτή υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Ν. 
(4%) και ΕΛΟΑΝ (2%), που υπολογίζονται επί του συ−
νολικού ποσού.

5. Από το ποσό που λαμβάνει κάθε Λιμενική Αρχή της 
παραγράφου 1 αντιμετωπίζονται τα έξοδα καθαριότη−
τας των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.
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