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Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ−
ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016, καθ’
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα−
σίας για το μόνιμο προσωπικό κατηγορίας Διοι−
κητικού – Οικονομικού της Εθνικής Πινακοθήκης
και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου. ........................... 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση της τροποποίησης της από 11−8−2014 συνα−
φθείσας Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της
«SIEMENS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ», για τη χρηματοδότηση του προ−
γράμματος «Υποτροφίες Αριστείας Ι.Κ.Υ. μετα−
πτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα − Πρόγραμμα
Siemens», ως προς τον σκοπό της έκδοσης συ−
μπληρωματικής προκήρυξης για την παροχή υπο−
τροφιών, για την εκπλήρωση μέρους του όρου ΙΙΙ.2
(4) της από 22 Αυγούστου 2012 Συμφωνίας Συμ−
βιβασμού (ΦΕΚ 164/Α΄/27−8−2012) μεταξύ της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας, της Siemens A.G. και της
Siemens A.E.. .....................................................................................

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Έγκριση της από 17−3−2015 συναφθείσας Σύμβασης
Χρηματοδότησης μεταξύ της «SIEMENS A.E. ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και του
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ», με σκο−
πό τη χρηματοδότηση 80 ερευνητικών προγραμ−
μάτων που θα πραγματοποιηθούν σε Ελληνικά
ΑΕΙ − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ IKY/SIEMENS, σύμ−
φωνα με τον όρο III.2 (3) της από 22 Αυγούστου
2012 Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Siemens A.G. και της
Siemens Α.Ε.. ..................................................................................... 2
Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού
στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκ−
παίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ......................................... 3
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Κρήτης. ........................................................... 4
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ−
ριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016, καθ’
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό φύ−
λαξης που υπηρετεί στην Εθνική Πινακοθήκη και
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. ....................................... 5

Αριθμ. 16227 /Β2
(1)
Έγκριση της τροποποίησης της από 11−8−2014 συνα−
φθείσας Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της
«SIEMENS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙ−
ΟΝΤΩΝ» και του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟ−
ΦΙΩΝ», για τη χρηματοδότηση του προγράμματος
«Υποτροφίες Αριστείας Ι.Κ.Υ. μεταπτυχιακών σπου−
δών στην Ελλάδα − Πρόγραμμα Siemens», ως προς
τον σκοπό της έκδοσης συμπληρωματικής προκήρυ−
ξης για την παροχή υποτροφιών, για την εκπλήρωση
μέρους του όρου ΙΙΙ.2 (4) της από 22 Αυγούστου 2012
Συμφωνίας Συμβιβασμού (ΦΕΚ 164/Α΄/27−8−2012) με−
ταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Siemens A.G.
και της Siemens A.E..
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ
86/Α΄/2012) «Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβα−
σμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εται−
ριών Siemens Α.G. και Siemens Α.Ε.»,
β) της με αριθμ. 07085ΕΞ2012/27−8−2012 υπουργικής
απόφασης του ΥΠΟΙΚ «Σύμβαση μεταξύ του Ελληνι−
κού Δημοσίου και της Εταιρείας «SIEMENS» (ΦΕΚ 164/
Α΄/2012),
γ) του Ν. 1825/1951 (ΦΕΚ 150/Α΄/1951) «Περί συστάσεως
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει,
δ) του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α΄/1993) «Εκσυγχρονισμός
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες
διατάξεις»,

4394

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ε) του Π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ 306/Α΄/1999) «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»,
στ) Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 44/4−3−2015 Πρακτικού
Συνεδρίασης της Επιτροπής Εποπτείας.
3. Το απόσπασμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
(Συν. 6ης/10−3−2015) για την έγκριση της συμπληρωμα−
τικής προκήρυξης του προγράμματος και την εξουσι−
οδότηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
να προβεί σε υπογραφή τροποποίησης της σχετικής
σύμβασης με την εταιρεία Siemens A.E..
4. Την με αριθμ. 2/737398/ΔΠΔΑ/22−9−2014 κοινής
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Έγκριση της από 11 Αυγούστου 2014 συναφθείσας
Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της «SIEMENS A.E.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και του
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ», για το τρίτο
έτος του προγράμματος (ακαδ. έτος 2014−2015), σύμ−
φωνα με τον όρο III.2 (4) της από 22 Αυγούστου 2012
Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημο−
κρατίας και της Siemens A.G. και της Siemens Α.Ε» (ΦΕΚ
2527/Β΄/23−9−2014).
5. Την από 17−3−2015 υπογραφείσα τροποποίηση, της
από 11−8−2014 συναφθείσας Σύμβασης Χρηματοδότησης
μεταξύ της «SIEMENS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ−
ΤΡΟΦΙΩΝ», με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται και
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
6. Την υπ’ αριθμ. 144227/Β2/15−9−2015 της Γεν. Δ/νσης
Οικ. Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την από 17 Μαρτίου 2015 τροποποίηση της
εγκριθείσας, με την υπ’ αριθμ 2/737398/ΔΠΔΑ/22−9−2014
κοινή υπουργική απόφαση, Σύμβασης Χρηματοδότησης
μεταξύ της «SIEMENS Α.Ε. Ηλεκτροτεχνικών Έργων και
Προϊόντων» και του «Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφι−
ών», για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Υπο−
τροφίες Αριστείας Ι.Κ.Υ. μεταπτυχιακών σπουδών στην
Ελλάδα − Πρόγραμμα Siemens» (ΙΚΥ FELLOWSHIPS
OF EXCELLENCE FOR POSTGRADUATE STUDIES IN
GREECE−SIEMENS PROGRAM), σύμφωνα με τα πα−
ραρτήματα 1 και 2 που επισυνάπτονται στην ως άνω
τροποποίηση και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο
τμήμα αυτής, ως προς τον σκοπό της έκδοσης συμπλη−
ρωματικής προκήρυξης για την παροχή υποτροφιών,
για την εκπλήρωση μέρους του όρου ΙΙΙ.2 (4) της από
22 Αυγούστου 2012 Συμφωνίας Συμβιβασμού (ΦΕΚ 164/
Α΄/27−8−2012) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Siemens A.G. και της Siemens A.E..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αριθμ. 16237/Β2
(2)
Έγκριση της από 17−3−2015 συναφθείσας Σύμβασης
Χρηματοδότησης μεταξύ της «SIEMENS A.E. ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και του
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ», με σκοπό
τη χρηματοδότηση 80 ερευνητικών προγραμμάτων
που θα πραγματοποιηθούν σε Ελληνικά ΑΕΙ − ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ IKY/SIEMENS, σύμφωνα με τον
όρο III.2 (3) της από 22 Αυγούστου 2012 Συμφωνίας
Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Siemens A.G. και της Siemens Α.Ε..
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ
86/Α΄/2012) «Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβα−
σμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εται−
ριών Siemens Α.G. και Siemens Α.Ε.»,
β) της με αριθμ. 07085ΕΞ2012/27−8−2012 υπουργικής
απόφασης του ΥΠΟΙΚ «Σύμβαση μεταξύ του Ελληνι−
κού Δημοσίου και της Εταιρείας «SIEMENS» (ΦΕΚ 164/
Α΄/2012),
γ) του Ν. 1825/1951 (ΦΕΚ 150/Α΄/1951) «Περί συστάσεως
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει,
δ) του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α΄/1993) «Εκσυγχρονισμός
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες
διατάξεις»,
ε) του Π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ 306/Α΄/1999) «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»,
στ) Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το με αριθμ. Πρωτ. Εξ. 13/2−5−2014 (Α.Π. ΙΚΥ 4865/
8−5−2014) έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας της Γενι−
κής Διεύθυνσης Οικ/κών Υπηρεσιών.
3. Το με αριθμ. Πρωτ 638/3−6−2014 (Α.Π. ΥΠΟΙΚ 29/
3−6−2014) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας.
4. Το απόσπασμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
(Συν.9η/5−6−2014).
5. Το με αριθμ. Πρωτ. Εξ. 29/31−7−2014 (Α.Π. ΙΚΥ 8168/
31−7−2014) έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας της Γε−
νικής Διεύθυνσης Οικ/κών Υπηρεσιών.
6. Το με αριθμ. Πρωτ. Εξ. 19/10−6−2015 έγγραφο της
Επιτροπής Εποπτείας της Γενικής Διεύθυνσης Οικ/κών
Υπηρεσιών.
7. Την από 8−8−2014 Συμφωνία Υλοποίησης Προγράμ−
ματος Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ του ΙΚΥ και της
ΓΓΕΤ.
8. Το με αριθμ. Πρωτ. 1963/3−3−2015 έγγραφο του ΙΚΥ
αναφορικά με τις τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση
χρηματοδότησης.
9. Τα αποσπάσματα του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΙΚΥ (Συν.13η/2−9−2014 και Συν. 6η/10−3−2015).
10. Την υπ’ αριθμ. 144229/Β2/15−9−2015 εισήγηση της
Γεν. Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
11. Το απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 44/4−3−2015 Πρακτικού
Συνεδρίασης της Επιτροπής Εποπτείας.
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12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την από 17−3−2015 συναφθείσα Σύμβαση
Χρηματοδότησης μεταξύ της «SIEMENS A.E. ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και του «ΙΔΡΥΜΑ−
ΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ» με τα παραρτήματα
αυτής, αναφορικά με τη χρηματοδότηση 80 ερευνη−
τικών προγραμμάτων του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
IKY/SIEMENS» στο πλαίσιο της από 22 Αυγούστου 2012
Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημο−
κρατίας και της Siemens A.G. και της Siemens Α.Ε. και
συγκεκριμένα προς εκπλήρωση μέρους του όρου III.2 (3)
της Συμφωνίας Συμβιβασμού της δεύτερης συμβατικής
υποχρέωσης της Siemens.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
Αριθμ. Δ3/15717
(3)
Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματι−
κής Εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167/30−9−1985) «Δομή και Λειτουργία της Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την με αριθμ. πρωτ. Φ3/1085/Γ1/1456/1997 (ΦΕΚ τ.Β΄/
1107/1997) υπουργική απόφαση με θέμα: «Σύσταση Σχο−
λικού Συνεταιρισμού».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 56601/Γ7/2013 (ΦΕΚ 1127/τ.Β΄/
10−5−2013) υπουργική απόφαση με θέμα: «Επέκταση του
σχολικού συνεταιρισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ−
ση».
4. Την παράγραφο 1γ του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και λοιπές διατάξεις» (βλ. Παράρτημα Ι: Διευκρί−
νηση 1) καθώς και την παράγραφο 2α του ιδίου όπου
προβλέπεται η γενίκευση στην Ειδική Αγωγή των ισχυ−
όντων στη Γενική Εκπαίδευση και στην Τεχνική Επαγ−
γελματική Εκπαίδευση σε επιμέρους τομείς, όπως η
πρακτική άσκηση και οι σχολικοί συνεταιρισμοί. (βλ.
Παράρτημα Ι: Διευκρίνηση 2).
5. Το Άρθρο 8 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ τ.Α΄/199/2008)
«Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
6. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22−9−2015) με θέμα: Ανα−
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015) με θέμα:
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την συνεργασία της Υπηρεσίας μας με την Διεύ−
θυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το Αυτοτελές
Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΥΠ.Π.ΕΘ..
9. Την με αριθμ. πρωτ. 7110/Δ3/18−1−2016 εισήγηση
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ..
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού
και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαί−
δευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τα
σχολικά έτη 2015−16 και 2016−17 με σκοπό την ανάπτυξη
των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των
μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και την εξασφάλιση της δυνατότητας
υλοποίησης της προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης
των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Επαγ−
γελματικά Γυμνάσια).
Ειδικότερα, σε σχέση με τον θεσμό του Σχολικού Συ−
νεταιρισμού και την εφαρμογή του σε σχολικές μονάδες
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, έχουμε να παρατηρή−
σουμε τα εξής:
Ορισμός − Περιγραφή της έννοιας του Σχολικού Συ−
νεταιρισμού
Ο Σχολικός Συνεταιρισμός αποτελεί έναν σύγχρονο
θεσμό της κοινωνικής ζωής του σχολείου που πρωτοει−
σήχθη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα με το Νόμο
1566/1985 (άρθρο 46, παρ. 3) και έχει ως βασικό σκοπό
«τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές
της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνι−
κής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και
δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλο−
γικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας».
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ.
Φ3/1085/Γ1/1456/1997 (ΦΕΚ τ.Β΄/1107/1997) υπουργική από−
φαση, η οποία καθορίζει ζητήματα οργάνωσης του εν
λόγω θεσμού, με τη λειτουργία του συνεταιρισμού και,
κατ’ επέκταση: α) με τις ποικίλες δραστηριότητες που
σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αναλαμβάνουν και β) με
την οικονομική τους δραστηριοποίηση, αναμένεται στα−
διακά οι ίδιοι να εξοικειωθούν με ένα πνεύμα αυτοδια−
χείρισης και κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής. Σε αυτό
το πλαίσιο, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, που αποτελούνται
από τακτικά και επίτιμα μέλη (μαθητές, εκπαιδευτικοί,
και γονείς αντίστοιχα) δύνανται να αναπτύξουν ποικίλες
δραστηριότητες, «οι οποίες επεκτείνονται στην έρευνα,
στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στον καλ−
λωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου,
στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, σε κοινωφελή έργα
και γενικότερα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και στον
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εθισμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα». Ειδικά
δε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι συγκεκριμέ−
νες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην με αριθμ.
πρωτ. 56601/Γ7/2013 (ΦΕΚ 1127/Β΄/10−5−2013) υπουργική
απόφαση, αποσκοπούν στην «ανάπτυξη του Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την Περιβαλλο−
ντική ευαισθητοποίηση των μαθητών».
Σκοπός και Παιδαγωγικοί στόχοι του Σχολικού Συνε−
ταιρισμού στις ΣΜΕΑΕ
Ο σκοπός του Σχολικού Συνεταιρισμού στις Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής είναι ο εξής:
α) Η εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της
προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών που
φοιτούν στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., για 2 του−
λάχιστον τρίμηνα, στο πλαίσιο των εργαστηριακών
μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων. Η πρακτική άσκηση των μαθη−
τών δύναται να υλοποιείται στο πλαίσιο του σχολικού
συνεταιρισμού, στις περιπτώσεις εκείνες «που δεν εί−
ναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών» σε άλλα
πλαίσια.
β) Η εξασφάλιση της υλοποίησης της πρακτικής άσκη−
σης σε όλες τις ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας επαγγελμα−
τικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Επαγγελματικά
Γυμνάσια).
γ) Η εξασφάλιση λειτουργίας κυλικείου στις ΣΜΕΑΕ
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και η προσομοίωση της λειτουρ−
γίας του προς αυτό των σχολείων τυπικής εκπαίδευσης.
δ) Η ανάπτυξη αλληλέγγυου κοινωνικού δικτύου υπο−
στήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΣΜΕ−
ΑΕ στην τοπική αγορά και κοινωνία (βλ Παράρτημα II:
Οδηγίες _ Σημείωση 1).
Οι κύριοι παιδαγωγικοί στόχοι, που θα αναλύονται στο
Καταστατικό λειτουργίας του Σχολικού Συνεταιρισμού
(βλ Παράρτημα II: Οδηγίες _ Σημείωση 2), ως δράσεις
και ως βήματα επίτευξης, είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθοι:
α) Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων εκ μέρους
των μαθητών και των μαθητριών και η προσομοιωτική
άσκηση επαγγελματικών ρόλων (όπως η συνέπεια στην
τήρηση ωραρίου, η διενέργεια αγορών και πωλήσεων,
η ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων, η διαμόρφωση
τιμολογίου, η συνεργασία, η κατανομή ρόλων, η λήψη
αποφάσεων, η καταγραφή και η απογραφή των ειδών
κ.ά.).
β) Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κανόνες επαγ−
γελματικής επικοινωνίας και κοινωνικής συνδιαλλαγής,
κανόνες δημοκρατικής διαχείρισης και λήψης αποφάσε−
ων, σεβασμός στις ιδιαιτερότητες, ενημέρωση σε θέμα−
τα κοινωνικής ασφάλειας και δημόσιας υγιεινής, κ.ο.κ.).
γ) Η παροχή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατο−
λισμού, ιδιαιτέρως στους τελειόφοιτους μαθητές των
ανωτέρω ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκ−
παίδευσης.
δ) Η περαιτέρω καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιο−
τήτων.
ε) Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτό−μέριμνας των
μαθητών σε όλες τις βαθμίδες.
στ) Η σύνδεση με την κοινωνική και εργασιακή πραγ−
ματικότητα, ιδιαιτέρως για τους μαθητές.
ζ) Η διαθεματική προσέγγιση του σχολικού συνεται−
ρισμού με την υποστήριξη των μαθημάτων που καλλι−
εργούν περαιτέρω τη γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση και
πολιτειακή αγωγή.

Η μέθοδος και διαδικασία εφαρμογής του Σχολικού
Συνεταιρισμού θα βασίζεται:
Α) Στη μέθοδο project (π.χ. επιλογή δράσεων ή υλικών
και λήψη αποφάσεων από τους μαθητές και τα συλλογι−
κά όργανα, πρακτική εφαρμογή δεξιοτήτων υποβάθρου
όπως η τήρηση πρακτικών, η αρίθμηση, οι υπολογισμοί,
η χρήση υπολογιστών κλπ σε εφαρμογή γνώσεων και
δεξιοτήτων που κατακτώνται μέσω των μαθημάτων του
Αναλυτικού Προγράμματος)
Β) Στην ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση, μέσω
της καταγραφής των βημάτων ανάπτυξης του ΣΣ. Οι
καταγραφές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν ως βα−
σικό υλικό για τη θεσμοθέτηση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μαθητείας στους
μαθητές των ΣΜΕΑΕ.
Γ) Στο παρακάτω περιγραφόμενο πρωτόκολλο εφαρ−
μογής της υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση
Σχολικού Συνεταιρισμού» (Φ3/1085/Γ1/1456/1997 (ΦΕΚ
τ.Β΄/1107/1997), όπου προβλέπονται:
1. Συγκρότηση συντονιστικού συμβουλίου του συνεται−
ρισμού, απαρτιζόμενου από ένα μέλος από τον σύλλογο
διδασκόντων, ένα μέλος από το ΔΣ του συλλόγου γο−
νέων και κηδεμόνων και έναν εκπρόσωπο των μαθητών
των τριών τελευταίων τάξεων.
2. Κατάρτιση καταλόγου μελών και σύνταξη καταστα−
τικού λειτουργίας του συνεταιρισμού(βλ. Παράρτημα II:
Οδηγίες _ Σημείωση 3).
3. Συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του συνεταιρι−
σμού (βλ. Παράρτημα II: Οδηγίες _ Σημείωση 4).
4. Οικονομικός απολογισμός που θα κατατίθεται στη
λήξη της φορολογικού έτους στην οικεία σχολική επι−
τροπή.
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της δράσης για τα
σχολικά έτη 2015−2016 και 2016−2017 θα έχει πιλοτικό
χαρακτήρα. Με τη λήξη κάθε σχολικής χρονιάς (2015−
2016 και 2016−2017) καθώς και της σχολικής χρονιάς
2016−17 οι Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ θα αποστείλουν στη
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης «Απολογι−
σμό πεπραγμένων», στον οποίο θα περιλαμβάνεται το
καταστατικό του συνεταιρισμού και το πόρισμα της πι−
λοτικής εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος του
Σχολικού Συνεταιρισμού, το οποίο θα συντάσσεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού και θα φέρει
την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα προαναφερ−
θέντα όργανα και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμόζο−
νται αναλόγως προς τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.
Φ3/1085/Γ1/1456/2−12−1997 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1107/1997) υπουργικής
απόφασης.
Συν. 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Συν. 2: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. «Στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ θεσμοθετείται
πρακτική άσκηση 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο
των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται
με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων» ενώ «Σε πε−
ρίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των
μαθητών τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού
συνεταιρισμού».
2. «Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προ−
σλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπά−
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σεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους
τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους, τις αναθέσεις μα−
θημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική
άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμ−
ματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη δη−
μοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή.
Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθο−
ρίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται
κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οδηγίες για την Ανάπτυξη Αλληλέγγυου
Κοινωνικού Δικτύου
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των ΣΜΕΑΕ σε εφαρμογή
του Καθηκοντολογίου τους
Α) Συνδέουν το εργαστήρι με την τοπική κοινωνία,
προγραμματίζουν και οργανώνουν την τη συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης, με ανάλογο με
τη δραστηριότητα του σχολικού συνεταιρισμού χώρο
της γειτονιάς.
Β) Στηρίζουν σε ομαδικό πρόγραμμα τις κοινωνικές
δεξιότητες που εμποδίζουν τους μαθητές.
Γ) Συνεργάζονται με φορείς της τοπικής κοινωνίας και
την Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου προκειμένου
να εξασφαλίσουν υποστήριξη και αποδοχή του Σχολικού
Συνεταιρισμού.
Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό κατά αναλογία υπο−
στηρίζει και βοηθά τους μαθητές να συμμετέχουν ακώ−
λυτα στο σχολικό συνεταιρισμό και τις δραστηριότητές
του εντός και εκτός σχολείου.
Η διεύθυνση της ΣΜΕΑΕ φροντίζει, σε συνεργασία με
το οικείο ΚΕΔΔΥ, το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής,
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τους φορείς της
τοπικής κοινωνίας να αναπτυχθεί δίκτυο συνεργατών,
εθελοντών για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες
του Συνεταιρισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οδηγίες για την Ανάπτυξη των Στόχων
Στην ανάπτυξη των στόχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και το Π.δ. 301/1996, Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος
Ειδικής Αγωγής). Ενδεικτικά αναφέρονται:
Οι στόχοι «Να ξέρει το χώρο της κοινότητας που
ζει» και «Να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή της κοι−
νότητας» από τη ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προσαρμογή στο
Περιβάλλον»
Η Ενότητα «ΙV. Δημιουργικές Δραστηριότητες» για ότι
αφορά κατασκευές για τη δημιουργία «καταστήματος
ή κυλικείου», των ανακοινώσεων, του καρτελών τιμών
κλπ και τους ρόλους.
Η «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προεπαγγελματικές δεξιότητες»
για τη συμπεριφορά στην εργασία.
Όλη η «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επαγγελματικός προσανα−
τολισμός» μπορεί να αναπτυχθεί και στις δύο βαθμίδες
εκπαίδευσης.
Επίσης η Περιοχή των Βασικών Σχολικών Δεξιοτήτων
και η Περιοχή της Κοινωνικής Προσαρμογής μπορούν
να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εμπλουτιστούν με
τους στόχους του Σχολικού Συνεταιρισμού.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οδηγίες για το Περιεχόμενο του Κα−
ταστατικού
Το Καταστατικό που προβλέπεται στην υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄/1107/1997) με θέμα «Σύσταση Σχο−
λικού Συνεταιρισμού», εμπλουτισμένο με μεθοδολογία
της Εδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, θα αναπτύσσεται
στα εξής κύρια:
Α) Το αναλυτικό πρόγραμμα της λειτουργίας όπου θα
γίνεται αναλυτική αναφορά στους στόχους του συνε−
ταιρισμού και τις εμπλεκόμενες ειδικότητες.
Β) Το πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση σε συ−
γκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα το οποίο
θα περιλαμβάνει πλήρη κύκλο δραστηριοτήτων και κα−
τανομή ρόλων.
Γ) Η διεπιστημονική ανάπτυξη των στόχων του συ−
νεταιρισμού με αναφορά στις δραστηριότητες−βήματα
επίτευξής των, όπως: παραγωγή, έλεγχος, βελτίωση συ−
γκεκριμένου προϊόντος, εξάσκηση στον επαγγελματικό
ρόλο, καταγραφή αναγκών και έρευνα αγοράς, τήρηση
βιβλίων, σύσκεψη και λήψη αποφάσεων, εξάσκηση στην
παρακολούθηση των μετρήσιμων δεδομένων κλπ.
Δ) Τα παιδαγωγικά μέσα και οι δραστηριότητες αδρο−
μερώς αναφερόμενες.
Ε) Το κοινωνικό δίκτυο (άτομα, φορείς, μέσα, στόχοι)
που συμβάλλουν στη λειτουργία και τους στόχους του
σχ. Συνεταιρισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Οδηγίες για τη Συγκρότηση των Οργά−
νων Διοίκησης
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ τ.Β΄/1107/1997) με θέμα «Σύσταση Σχολικού Συνεται−
ρισμού» όπου προβλέπονται μαθητές και προκειμένου
να επιτευχθεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων υποβάθρου
στις δημοκρατικές διαδικασίες, οι μαθητές με σοβαρές
μαθησιακές και κοινωνικές δυσκολίες θα συμμετέχουν
στα όργανα διοίκησης υποστηριζόμενοι από το προσω−
πικό του σχολείου με το λιγότερο περιοριστικό τρόπο
ώστε να μην υποκαθιστούνται και να επιτυγχάνεται η
αυτοδιαχείριση, το δικαίωμα της έκφρασης της προ−
σωπικής επιλογής−προτίμησης, η κοινωνικοποίηση και
η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 146/108/11862/Z2
(4)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 « Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 258/8−12−2014),
β. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−2005),
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γ. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181/29−8−2014), όπως ισχύει,
δ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων……. » (ΦΕΚ Α΄ 114/22−9−2015),
ε. του Π.δ. 73/15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23−9−2015),
στ. την αριθμ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β΄ 2168/9−10−2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των Αθανασία Αναγνωστοπούλου» όπως τροποποιήθηκε
από την υπ’ αριθμ. Υ99/28−12−2015 απόφαση του ιδίου
(ΦΕΚ Β΄ 2869/29−12−2015).
2. Την αριθμ. 16302 π.ε./17−2−2014 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, (ΦΕΚ Γ΄ 329/17−3−2014) για
το διορισμό του Έλκο ντε Μπρε (EELCO DE BREE) στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Γενική Χειρουργική».
3. Την αριθμ. πρωτ. 312/11−5−2015 αίτηση του Καθηγητή
Έλκο ντε Μπρε για τη μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
4. Την από 8−7−2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία εγκρίνει τη μετα−
βολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή
καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του τομέα Χειρουργικής.
5. Το αριθμ. πρωτ. 11906/13−10−2015 έγγραφο της Πρυ−
τανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στη
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Έλκο
ντε Μπρε.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ−
νου του Έλκο ντε Μπρε (EELCO DE BREE) του PIETER
KORNELIS, Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ιατρι−
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, από «Γενική Χειρουργική» σε «Γενική Χειρουρ−
γική− Χειρουργική Ογκολογία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθμ. 196
(5)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−
κές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016, καθ’ υπέρ−
βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για
το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης που υπηρε−
τεί στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάν−
δρου Σούτσου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις ...».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄/11−4−2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
γ) Του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ
79/Α΄/9−4−2012) «Νέος Οικοδομικός Οργανισμός».
δ) Του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/Α΄/14−10−1980), «Περί Ορ−
γανισμού και Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ».
ε) Του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α΄/15−3−2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004
Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την
εξυπηρέτηση του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί
χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες».
στ) Του Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
ζ) Του άρθρου 1 του Π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22−9−2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».
η) Του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/
31−5−1989 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτι−
σμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990
(ΦΕΚ 42/Α΄/23−4−1990) και συμπληρώθηκε από τις διατά−
ξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ.γ−δδ του Ν. 2557/1997 «Θε−
σμοί, μέτρα και δράσεις της Πολιτιστικής ανάπτυξης»
(ΦΕΚ 271/Α΄/24−12−1997).
3. Της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19−12−2011
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
(ΦΕΚ 2883/Β΄/20−12−2011 «Καθορισμός ωραρίου του φυ−
λακτικού προσωπικού Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων του ΥΠΠΟΤ».
4. το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους:
α) 28.938,72 Ευρώ, για το προσωπικό της παρ. 1 της
παρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0512),
και μετά από ισόποση μείωση του προϋπολογισμού της
ΕΠΜΑΣ, και
β) 19.329,96 Ευρώ, για το προσωπικό της παραγράφου
2 της παρούσας, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμού
της ΕΠΜΑΣ (ΚΑΕ 0289, 0551−1).
5. Την αριθμ. YΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΠ/21795/2510/1833/
968/26−1−2016 (ΑΔΑ: Ω8844653Π4−Ν0Η, απόφαση Ανάλη−
ψης Υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση πίστωσης
σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
και μετά από ισόποση μείωση του Προϋπολογισμού της
ΕΠΜΑΣ, για την αποζημίωση απασχόλησης Κατά Κυρια−
κές και Εξαιρέσιμες του προσωπικού της παραγράφου 1.
6. Την αριθμ. 8/5−1−2016 (ΑΔΑ:…69ΒΩ469ΗΓ9−06) απόφα−
ση Ανάληψης Υποχρέωσης, που αφορά στη δέσμευση
πίστωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού της Εθνικής
Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, για
την αποζημίωση απασχόλησης Κατά Κυριακές και Εξαι−
ρέσιμες του προσωπικού της παραγράφου 2, αποφα−
σίζουμε:
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1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξε−
ων, μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μήνα την απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,
για καθέναν από τους ένδεκα (11) μονίμους υπαλλήλους
των κλάδων ΔΕ Φύλαξης − Πληροφόρησης και ΥΕ Κλη−
τήρων – Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων καθώς και των πέντε
(5) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού του κλάδου ΥΕ φυλάκων,
ΔΕ φυλάκων και του κλάδου ΔΕ νυκτοφυλάκων.
2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 209
(6)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−
κές και Εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016, καθ’ υπέρ−
βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για
το μόνιμο προσωπικό κατηγορίας Διοικητικού – Οι−
κονομικού της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου
Αλεξάνδρου Σούτσου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/14−10−1980), «Περί Ορ−
γανισμού και Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ,
2) του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/
15−3−2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004
Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την
εξυπηρέτηση του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί
χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες,
3) του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις ...»,
4) του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
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ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11−4−2012),
5) την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/
31−5−1989 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτι−
σμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990
(ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23−4−1990) και συμπληρώθηκε από τις δι−
ατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδ.γ−δδ του Ν. 2557/1997
«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της Πολιτιστικής ανάπτυ−
ξης» (ΦΕΚ 271/τ.Α΄/24−12−1997),
6) του Π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
7) του άρθρου 1 του Π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
22−9−2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...»,
8) του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9) το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους: 2.548,80 Ευρώ, για το μόνιμο
προσωπικό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού της
παρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0512),
και μετά από ισόποση μείωση του προϋπολογισμού της
ΕΠΜΑΣ, και
9) την αριθμ. YΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΠ/21795/2510/1833/
968/26−1−2016 (ΑΔΑ: Ω8844653Π4−Ν0Η, απόφαση Ανάλη−
ψης Υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση πίστωσης,
σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υ.Π.ΠΟ.Α.
και μετά από ισόποση μείωση του Προϋπολογισμού της
ΕΠΜΑΣ, για την αποζημίωση απασχόλησης Κατά Κυρια−
κές και Εξαιρέσιμες του προσωπικού της παραγράφου
1, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε, σε 16 ώρες κατά μήνα, την απασχόληση
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες του έτους 2016, καθ’
υπέρβαση της εβδομαδιαίας εργασίας δύο (2) μονίμων
υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού οι
οποίοι ασκούν καθήκοντα ελεγκτή εισόδου και διάθεσης
εντύπων στα πωλητήρια της ΕΠΜΑΣ, που πλαισιώνουν
την παρουσίαση των εκθέσεων έργων τέχνης.
2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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