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(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΑΛΕΞΗ ΣΤΑ−
ΜΑΤΙΑΣ του ΠΑΝΤΟΥ κ.λ.π.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 54083/3266/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
21.10.1996 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλ−
λοδαπής ΑΛΕΞΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ του ΠΑΝΤΟΥ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 73346/14236/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
12.8.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την υπ’ αριθμ. Φ.75792/16027/4.4.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
20.10.1999, 21.10.1999 και 20.10.1999 αντίστοιχα αιτήσεις
πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών: α) ΜΠΑΣΗ
ΠΑΥΛΟ του ΝΕΛΛΟ, β) ΜΠΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ του ΠΑΥΛΟ
και γ) ΜΠΑΣΗ ΙΡΕΝΑΣ του ΠΑΥΛΟ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας
4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 78667/71614/07/4.4.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 25.10.1999 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ και
β) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ συζ. ΓΙΩΡΓΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας
5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79622/15945/4.4.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
29.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΙΑΣΩΝΙΔΗ ΠΑΥΛΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και
β) ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ συζ. ΠΑΥΛΗ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

8240

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 79783/16556/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
17.12.1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενού αλ−
λοδαπού ΚΟΛΟΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΖΗΣΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 81030/62051/07/4.4.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 26.1.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΒΕΝΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,
β) ΒΕΝΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και
γ) ΒΕΝΕΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 82390/70859/07/4.4.2008 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 2.2.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΛΙΑΓΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΑΝΤΩΝΗ και
β) ΛΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ συζ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 85181/63402/07/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
13.4.2000 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενού αλλο−
δαπού ΣΚΑΡΤΣΟ ΝΙΚΟΛΑ του ΖΩΗ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 87660/8291/4.4.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι από
2.5.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών:
α) ΚΟΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΩΤΗΡΗ και
β) ΚΟΚΑ ΕΛΒΕΤΙΝΑΣ συζ. ΧΡΗΣΤΟΥ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
11. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 91304/16735/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
15.1.2003 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ συζ. ΟΥΜΠΕΡΤΟ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
12. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 91473/16999/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
12.3.2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλ−
λοδαπού ΚΩΣΤΑ ΘΟΔΩΡΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
13. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 95288/18738/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
12.9.2003 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού ΛΕΚΟΥΣΗ ΠΕΤΡΟ του ΚΩΣΤΕ, για την απόκτηση
της Ελληνικής ιθαγένειας.
14. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 98738/18749/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από
1.11.2002 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλο−
δαπής ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΛΜΠΟΝΑ − ΗΛΙΑΝΑΣ του ΤΟΛΗ, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
15. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 105134/18722/4.4.2008 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι
από 22.1.2003 αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών
αλλοδαπών:
α) ΓΚΟΓΚΟ ΑΛΦΡΕΝΤΟ του ΚΟΖΜΑ και
β) ΓΚΟΓΚΟ ΖΑΝΕΤΑ συζ. ΑΛΦΡΕΝΤΟ, για την απόκτη−
ση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Αριθμ. 1609
Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 άρθρο 5 (Α΄ 188) «Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1320/1983 άρθρο 18 (Α΄ 6) «Πρό−
σληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 2327/1995 άρθρο 4 (Α΄ 156)
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευ−
νας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 άρθρο 3 (Α΄ 90) «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευ−
ση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση
της Δια Βίου Μάθησης» (Α΄ 171).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 1 του ν. 2469/
1997 (Α΄ 38).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄ 57/21.3.2002)
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οι−
κονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.»
9. Το υπ’ αριθμ. 76830/3.7.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης.
10. Το υπ’ αριθμ. 79173/3.7.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης.
11. Το υπ’ αριθμ. 20965/31.3.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης.
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948/3.10.2007).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλύπτεται
κατά 75% με κοινοτική χρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ − Μέ−
τρο 1,1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτι−
κό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών – ενέργεια 1.1.2.
«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας − Εκπαίδευση Ενηλίκων»
κατηγορία πράξεων Α επέκταση και αναβάθμιση του
θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ΕΤΠΑ),
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση από το σχολικό έτος 2008−2009 των Σχο−
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
1. Για το Νομό Τρικάλων (Σ.Δ.Ε. Φυλακών Τρικάλων).
2. Για το Νομό Φθιώτιδας (Σ.Δ.Ε. Φυλακών Δομοκού).
3. Για το Νομό Βοιωτίας (Σ.Δ.Ε. Φυλακών Ελεώνα Θηβών).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 1610
Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 άρθρο 5 (Α΄ 188) «Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1320/1983 άρθρο 18 (Α΄ 6) «Πρό−
σληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 2327/1995 άρθρο 4 (Α΄ 156) «Εθνικό
Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας
και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 άρθρο 3 (Α΄ 90) «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευ−
ση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση
της Δια Βίου Μάθησης» (Α΄ 171)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρου 1 του ν. 2469/
1997 (Α΄ 38).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄ 57/21.3.2002)
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οι−
κονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Το υπ’ αριθμ. 1247/24.1.2008 έγγραφο του Δήμου
Ελευθερούπολης Νομού Καβάλας.
10. Την υπ’ αριθμ. 17/2008 απόφαση του Δήμου Αρά−
χθου Νομού Άρτας.
11. Την υπ’ αριθμ. 25/7.4.2008 απόφαση του Δήμου Κο−
ρυθίου Νομού Αρκαδίας
12. Το υπ’ αριθμ. 2781/31.3.2008 έγγραφο της Δ/νσης
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και την υπ‘ αριθμ.
64/28.3.2008 απόφαση του Δήμου Ερμούπολης Σύρου.
13. Το υπ’ αριθμ. 4194/3.4.2007 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
14. Την υπ’ αριθμ. 57/2008 απόφαση του Δήμου Παλ−
λήνης.
15. Tις διατάξεις της αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοι−
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄
1948/3.10.2007).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλύπτεται
κατά 75% με κοινοτική χρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ − Μέ−
τρο 1,1 Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτι−
κό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών – ενέργεια 1.1.2.
«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας − Εκπαίδευση Ενηλίκων»
κατηγορία πράξεων Α επέκταση και αναβάθμιση του
θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ΕΤΠΑ),
αποφασίζουμε:
Την ίδρυση από το σχολικό έτος 2008−2009 των Σχο−
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας.
1. Για το Νομό Καβάλας (Σ.Δ.Ε. Καβάλας) στο Δήμο
Ελευθερούπολης
2. Για το Νομό Άρτας (Σ.Δ.Ε. Άρτας) στο Δήμο Αρά−
χθου.
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3. Για το Νομό Αρκαδίας (Σ.Δ.Ε. Τρίπολης) στο Δήμο
Κορυθίου.
4. Για το Νομό Κυκλάδων (Σ.Δ.Ε. Σύρου) στο Δήμο Σύρου.
5. Για το Νομό Δωδεκανήσου (Σ.Δ.Ε. Ρόδου) στο Δήμο
Ρόδου.
6. Για το Νομό Αττικής (Σ.Δ.Ε. Παλλήνης) στο Δήμο
Παλλήνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 8389
(4)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Ταύρου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ. 206/Α/8.10.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/10/6633/11.3.2008 έγ−
γραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ
του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται
συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου, λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.4.2008 έως
30.4.2008, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με 1 άτομο για το ΚΕΠ Δήμου Ταύρου για χρονικό διά−
στημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού
ορίζεται ο Δήμος Ταύρου.
1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει
να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.
3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβά−
σεων πρέπει να δοθεί προσοχή στη συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880 €. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής:
Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει δια−
δοχικές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε
880 €.
Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει, διαδοχικέες
συμβάσεις άνω των 24 μηνών: η αμοιβή αντιστοιχεί σε
1.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 8390
(5)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Γλυφάδας.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ 206/Α/8.10.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/10/6633/11.3.2008 έγγρα−
φο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.4.2008 έως
30.4.2008, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με 2 άτομα για το ΚΕΠ Δήμου Γλυφάδας για χρονικό
διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου
αυτού ορίζεται ο Δήμος Γλυφάδας.
1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θά πρέπει
να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των
Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού.

3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880 €. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος
της μηνιαίας αμοιβήςησχύουν τα εξής:
Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχι−
κές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880 €.
Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε
1.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 5143
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για
τους υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών Ν.Α. Ηρακλείου, για το έτος 2008.
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 30/1996 «Κώδικας Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδάφιο 2 του
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του ν. 2738/1999,
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες η διαπί−
στωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και
η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, γίνεται με απόφαση
του οικείου Νομάρχη.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2005 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297Α/23.12.2003).
5. Την τροποποίηση − κωδικοποίηση του Εσωτερικού
Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου (ΦΕΚ 1634/Β/4.11.2004).
6. Την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ν.Α.
Ηρακλείου, (έκδοση διπλωμάτων, αδειών κυκλοφορίας
νέων Ε.Ι.Χ., Δ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Λ.Ι.Χ., αδειών κυκλοφορίας ύστερα
από μεταβίβαση, πράξεις οριστικών διαγραφών, επικυ−
ρώσεις συμφωνιών μεταβίβασης (συμβόλαια) κ.λ.π.).
7. Την έλλειψη του απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ν.Α. Ηρακλείου
και το ότι εκ του γεγονότος αυτού θα ασχοληθούν πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου εργασίας υπάλληλοί της.
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2008 της Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, για είκοσι
(20) υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινω−
νιών Ν.Α. Ηρακλείου για έξι (6) μήνες το έτος 2008.
Ο υπάλληλος που θα απασχοληθεί υπερωριακά, δεν
θα υπερβαίνει κατά ανώτατο όριο τις σαράντα (40)
ώρες το μήνα.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) της Ν.Α. Ηρακλείου, φορέα 072, ΚΑΕ 0511
και ανέρχεται στο ποσό των 26.000 €.
Από την εν λόγω υπηρεσία θα εκδοθεί απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης,
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέ−
χοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχόλησης,
το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον
κάθε ένα, ανά μήνα.
Ο αρμόδιος Προϊστάμενος θα βεβαιώνει την υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων και το παραχθέν έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 30 Ιανουαρίου 2008
Με εντολή Νομάρχου
Ο Αντινομάρχης
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
(7)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στον Αλαμάνo Αλέξανδρο−Αναστάσιο
του Σπυρίδωνος.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 9146/4.4.2008 απόφαση του Νομαρ−
χιακού Συμβούλου Κέρκυρας χορηγείται άδεια άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Αλαμανό
Αλέξανδρο− Αναστάσιο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Κέρ−
κυρας.
Με εντολή Νομάρχη
O Νομαρχιακός Σύμβουλος
ΣΠΥΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 2923
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονικού
ωραρίου της Ν.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης − Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης, για ένα (1) υπάλληλο που θα
απασχοληθεί με τις εγκεκριμένες δράσεις του Π.Κ.Π
«INTERREG ΙΝΑ Ελλάδα−Ιταλία».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 περί «Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα−
προσαρμογή διατάξεων πολιτικών συνταξιούχων του
Δημοσίου, ρύθμιση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 57/Α΄/1998).
3. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/
23.12.2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/9.9.1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/1999).
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5. Την έγκριση του προγράμματος «POPRURA: POSI−
DONIA OCEANICA», αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέραν
του κανονικού ωραρίου, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ν.Α. για έναν (1) υπάλληλο και συγκεκριμένα
μόνο δαπάνες για υπερωριακή απογευματινή εργασία,
για το χρονικό διάστημα από 1.4.2008 έως 31.12.2008 για
σύνολο πεντακοσίων σαράντα (540) ωρών υπερωριακής
απασχόλησης που θα απασχοληθεί στο εγκεκριμένο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IIIA Ελλάδα − Ιταλία
«τίτλος έργου POPRURA: POSIDONIA OCEANICA», Ανα−
γκαίουσα δαπάνη 2.600 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 3 Απριλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
F
Αριθμ. 2979
(9)
Υπερωρίες, οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζημιώ−
σεων Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ
57/Α/18.3.1998 που αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν.2470/1997
(ΦΕΚ 40/Α/21.3.1997) «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπι−
κού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/ 30.7.1999).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2606/1997 (ΦΕΚ
89/Α/22.4.1998) «Μισθολογικές ρυθμίσεις κλπ».
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 2738/
9.9.1999 (ΦΕΚ 180/Α).
5. Τις διατάξεις του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/ 30.5.2006.
6. Το έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας υπ’ αριθμ.
287951/27.3.2008 «υπερωρίες για το Α΄ εξάμηνο 2008
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας που
υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
7. Την υπ’ αριθμ. 233/2008 απόφαση Νομάρχη Πέλλας
περί ορισμού Αντινομαρχών.
8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 13
υπαλλήλους της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας μας
που ασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο για το Α΄
εξάμηνο 2008. Το γεγονός ότι από την απόφαση μας
αυτή προκαλείται δαπάνη 15300,00 ΕΥΡΩ η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ
και Δασών, αποφασίζουμε:
Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας για την κάλυψη όλως εξαιρετικών ή απρό−
βλεπτων αναγκών για 13 Γεωπόνων της Δ/νσης Γεωρ−
γίας Γιαννιτσών που θα ασχοληθούν με μη αμειβόμενες
υπηρεσίες ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου νωπών και
μεταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση προ−
ϊόντων φυτικής προέλευσης, δηλαδή με ελέγχους που
εκτελούνται άνευ αιτήσεως του ενδιαφερομένου και
που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 3460/2006, όπως έλεγχοι στα σημεία πώλησης (κα−
ταστήματα, λαϊκές αγορές, μεταφορικά μέσα), έλεγχοι
κατά την παραλαβή, διαλογή, συσκευασία, σήμανση,
συντήρηση, έλεγχοι σε εγκαταστάσεις σε αποσυρόμενα
φυτικά προϊόντα, παραλαβή α’ ύλης προς μεταποίη−
ση, δειγματοληψίες, αναλύσεις τελικών μεταποιημένων
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προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λ.π. για το Α΄ εξάμηνο
2008 ως ακολούθως:
Για τους 13 Γεωπόνους που θα ασχοληθούν με υπερω−
ριακής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων καθώς και
οδοιπορικά έξοδα συνολικής δαπάνης μέχρι 15300,00
ΕΥΡΩ στις παραπάνω εργασίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γιαννιτσά, 4 Απριλίου 2008
Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΧΡ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
F
(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής
Λειτουργού στην Τσιώρη Ελένη του Κων/νου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 851/7.4.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Φθιώτιδας έχει χορηγηθεί στην Τσιώρη Ελένη του
Κων/νου άδεια άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικής Λει−
τουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΕΥΑΓ. ΓΑΛΑΝΗ
F
Αριθμ. Δ2/1615/516
Σχολές αεροστάτων.

(11)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1815/1988 «Κύρωση Κώδικα Αεροπορικού Δι−
καίου».
2. Την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/53079/2143/28.12.1982 κοινή από−
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και
Μεταφορών−Επικοινωνιών «Περί συστάσεως νέων συλ−
λογικών οργάνων της ΥΠΑ».
3. Το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θε−
μάτων οργάνωσης και λειτουργίας προσωπικού της
Δημόσιας Διοίκησης».
4. Το β.δ. 636/1972 «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής
Αεροπορίας» και τις τροποποιήσεις του.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ10/Α/11898/822 (ΦΕΚ 242/19.4.1991)
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον Διοικητή
σε διευθυντές κτλ.», αποφασίζουμε:
1. Σκοπός
Σκοπός των προδιαγραφών σχολών εκπαίδευσης
αεροστάτων, είναι η άρτια θεωρητική και πρακτική κα−
τάρτιση των μαθητών στον εκάστοτε τύπο που εκπαι−
δεύονται, με στόχο το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, την
τυποποίηση των σχολών, τόσο σε θεωρητικό όσο και
πρακτικό επίπεδο, την αντικειμενική αξιολόγηση των
μαθητών, την γαλούχηση των μαθητών στην αεροπορική
παιδεία και την ομαλή εναρμόνισή τους με τον υπόλοιπο
αεροπορικό χώρο.
2. Οργάνωση
Το κάθε σωματείο ή εταιρεία ή ιδιώτης, με ευθύνη
τους, οργανώνουν σχολές, σύμφωνα με τις προδιαγρα−
φές που ισχύουν και έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ.
Η ΥΠΑ εντός διαστήματος δύο μηνών, το αργότερο,
από την κατάθεση της αίτησης με όλα τα προβλεπόμενα

δικαιολογητικά, κάνει έλεγχο και εγκρίνει την λειτουρ−
γία της ή απορρίπτει την αίτηση.
Σε καμία περίπτωση η σχολή δεν μπορεί να αρχίσει
δραστηριότητα, χωρίς να έχει πάρει την έγκριση λει−
τουργίας από την ΥΠΑ.
3. Έδρα
Κάθε σχολή υποχρεούται να δηλώσει στην ΥΠΑ την
διεύθυνση της έδρας της, (γραφεία και χώρο πρακτικής
εκπαίδευσης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής
εκπαίδευση των μαθητών.
4. Αίθουσες σχολής
Οι απαραίτητες αίθουσες για την λειτουργία της σχο−
λής είναι οι εξής:
1. Αίθουσα υποδοχής – γραμματεία.
2. Αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης, εξοπλισμένη με
επαρκή αριθμό θρανίων – γραφείων (τουλάχιστον 5)
για τους μαθητές και υποχρεωτικά πίνακα. Προαιρετικά
εποπτικά μέσα που είναι δυνατόν να υπάρχουν είναι
μηχανή προβολής με την αντίστοιχη οθόνη για την
προβολή εκπαιδευτικών ταινιών, slides και διαφανειών.
Οι παραπάνω δύο αίθουσες είναι δυνατόν να περιορι−
σθούν σε μία και μόνη, με κατάλληλη διαρρύθμιση.
3. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη βιβλιοθήκης,με πλήρη
βιβλιογραφία για την διδακτέα ύλη.
5. Πτητικά μέσα.
Τα πτητικά μέσα είναι νηολογίου Ελληνικού ή χώρας
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση με πτητικά μέσα που
δεν περιλαμβάνονται στην άδεια της σχολής.
6. Προσωπικό σχολής.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και συμπληρω−
μένο έντυπο, με το οργανόγραμμα σχολής, στοιχεία
εκπαιδευτών και προσδιορισμό μαθημάτων για κάθε
εκπαιδευτή.
Επίσης ορισμός υπευθύνου γραμματείας για την τή−
ρηση των αρχείων της σχολής.
Η άδεια σχολής που εγκρίνει η ΥΠΑ έχει την έννοια
έγκρισης του ισχύοντος εντύπου οργανογράμματος .Για
οποιαδήποτε αλλαγή ενημερώνεται η ΥΠΑ.
Το κέντρο θα απαρτίζεται τουλάχιστον από το εξής
προσωπικό:
6.1 Διευθυντής σχολής.
Προσόντα: Απόφοιτος λυκείου ή άλλης αντίστοιχης
σχολής. Θα πρέπει να είναι επίσης κάτοχος πτυχίου
χειριστή αεροστάτου.
Το όνομα του αναφέρεται στην αίτηση για την άδεια
λειτουργίας της σχολής. Η απομάκρυνση του αναφέρε−
ται αμέσως στην ΥΠΑ. Για την συνέχιση της λειτουργί−
ας της σχολής οφείλει να ορίζεται ο αντικαταστάτης
του.
Όσο διάστημα μεσολαβεί μέχρι την έγκριση από την
ΥΠΑ του νέου Διευθυντή, δεν επιτρέπεται να γίνεται
πτητικό έργο, εκτός της περίπτωσης που μαζί με την
άδεια έγκρισης λειτουργίας του κέντρου είχε υποδει−
χθεί και αναπληρωτής Διευθυντής Κέντρου, και είχε
εγκριθεί και αυτός από την ΥΠΑ. Ο αναπληρωτής πρέπει
να έχει τα ίδια προσόντα με τον Διευθυντή.
Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι, της ΥΠΑ και του
νόμου. Το κέντρο λειτουργεί με ευθύνη του.
6.2 Υπεύθυνος θεωρητικής εκπαίδευσης
Απόφοιτος λυκείου ή άλλης αντίστοιχης σχολής και
τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου χειριστού αεροστάτου.
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Λειτουργεί κάτω από τις εντολές του διευθυντή και
βοηθά στο έργο του.
Κατευθύνει τους εισηγητές θεωρητικών μαθημάτων
και παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών σύμφωνα
με το πρόγραμμα του κέντρου.
6.3 Υπεύθυνος εκπαίδευσης αέρος
Απόφοιτος λυκείου ή άλλης αντίστοιχης σχολής και
κάτοχος πτυχίου αεροστάτου.
Υπεύθυνος για την πτητική εξάσκηση των μαθητών.
Λειτουργεί κάτω από τις εντολές του διευθυντή και
βοηθά στο έργο του.
Κατευθύνει τους υπόλοιπους εκπαιδευτές ή βοηθούς
εκπαιδευτές και παρακολουθεί την πρόοδο των μαθη−
τών σύμφωνα με το πρόγραμμα του κέντρου.
6.4 Υπεύθυνος συντήρησης.
Στο οργανόγραμμα της σχολής, πρέπει να ορίζεται υπεύ−
θυνος ελέγχου και συντήρησης των αεροστάτων, άτομο με
αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις για το αντικείμενο.
Πρίν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής ημέρας, ο
υπεύθυνος ελέγχου επιθεωρεί τα αερόστατα, και υπο−
γράφει το σχετικό έντυπο ελέγχου της σχολής.
6.5 Λοιπό προσωπικό
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό του λοιπού
προσωπικού που είναι δυνατόν να απασχολεί το εκπαι−
δευτικό κέντρο. Οι εισηγητές των θεωρητικών μαθη−
μάτων δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι πτυχίου
χειριστή αεροστάτων.
Η εκπαίδευση αέρος θα γίνεται υποχρεωτικά από χει−
ριστές αεροστάτων.
6.6 Είναι δυνατόν ο Διευθυντής, ο υπεύθυνος θεωρη−
τικής εκπαίδευσης, ο υπεύθυνος εκπαίδευσης αέρος και
ο υπεύθυνος συντήρησης να είναι το ίδιο άτομο.
7. Ασφάλιση
Τα αερόστατα μέσα πρέπει να είναι ασφαλισμένα με
την ένδειξη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με ποσό
που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
8. Αρχεία
Το εκπαιδευτικό κέντρο τηρεί πλήρη αρχεία για 5
έτη ήτοι:
α) Μητρώα εκπαιδευομένων
β) ημερολόγιο θεωρητικής εκπαίδευσης
γ) ημερολόγιο πτητικής εκπαίδευσης
δ) μητρώο πτητικών μέσων
ε) βιβλία θεωρημένα από την ΥΠΑ εγγραφής μαθητών
και διδακτέας ύλης.
9. Έγκριση λειτουργίας εκπαιδευτικού κέντρου
Ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει φάκελο με αίτηση
στην ΥΠΑ που περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έδρα του κέντρου
2. Εξοπλισμός του κέντρου (περιγραφή και φωτογρα−
φίες).
3. Έγγραφα των αεροστάτων που θα χρησιμοποιεί
για εκπαίδευση αέρος (νηολόγια− ασφαλιστήρια συμ−
βόλαια κλπ).
4. Βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού.
5. Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης.
6. Πρόγραμμα εκπαίδευσης αέρος.
7. Κανονισμός λειτουργίας της σχολής.
8. Οργανόγραμμα εκπαιδευτικού κέντρου.
Ο παραπάνω φάκελος κατατίθεται στην αρμοδία δι−
εύθυνση της ΥΠΑ μαζί με παράβολο όπως ορίζεται στο
ΑΙΡ για σχολές αεροπλάνων.
Η ΥΠΑ κάνει έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητι−
κών και εγκρίνει ή όχι την λειτουργία της σχολής.
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10. Διάρκεια άδειας λειτουργίας
Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας της σχολής είναι
1 έτους και ανανεούται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφε−
ρομένου για μέγιστο 3 ετών.
11. Διαδικασίες ελέγχου λειτουργίας
Η ΥΠΑ προβαίνει σε περιοδικούς τακτικούς ή έκτακτους
ελέγχους, για να διαπιστώσει την καλή λειτουργία σχο−
λής. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προ−
βλεπομένων, η ΥΠΑ είναι δυνατόν να αναστείλει ή και να
άρει την λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου.
Είναι δυνατόν επίσης η Ελληνική Αεραθλητική Ομο−
σπονδία (ΕΛΑΟ) να προβαίνει σε ελέγχους σε σχολές
που λειτουργούν από σωματεία που υπάγονται στην δύ−
ναμη της. Τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους αυτούς
καθώς και τις προτάσεις, υποβάλει η ΕΛΑΟ στην ΥΠΑ,
η οποία και τις αξιολογεί και αποφασίζει σχετικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2008
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.80398/55344/07/19.2.2008 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦEK 369/6.3.2008 (τ.Β΄), γίνεται η εξής διόρθωση
ως προς το πατρώνυμο:
Από το εσφαλμένο: «α) ΚΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΓΙΑΝΝΟ»,
στο ορθό: «ΚΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΓΙΑΝΝΟΥ».
Με εντολή Υπουργού
Ο Τμηματάρχης
Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ
F
(13)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.74647/44418/13.12.2007 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2451/31.12.2007 (τ. Β΄), γίνεται η εξής διόρθωση ως
προς το επώνυμο:
α) Από το εσφαλμένο «ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του
ΠΑΥΛΟΥ», στο ορθό «ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΠΑΥ−
ΛΟΥ», και
β) Από το εσφαλμένο «ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ», στο ορθό «ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ του
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ».
Με εντολή Υπουργού
Ο Τμηματάρχης
Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ
F
(14)
Με την υπ’ αριθμ. 2713/2008 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ψυ−
χικού Νομ. Αττικής διορθώνεται η υπ’ αριθμ. 1766/2008
προηγούμενη όμοια απόφαση που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 366/Β΄/5.3.2008 και αφορά τη σύσταση προσωρινών
προσωποπαγών θέσεων αορίστου χρόνου, ως εξής:
Από το εσφαλμένο:
«2. Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων κλάδου ΔΕ1»,
Στο ορθό:
«2.α) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ1,
β) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1».
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΥΡΩΝ−ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή 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 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02006651604080008*

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

