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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 59727/2006 (1)
 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών 

και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης που θα 
καταβληθεί στο ΔΟΜ – Αποστολή Αλβανίας στο πλαί−
σιο υλοποίησης του από 9.2.2005 Μνημονίου Συνεργα−
σίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−

γανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985), όπως κωδικοποιήθηκε με 
το π.δ/μα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

β. Του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997) «Περιορισμός 
και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις». 

γ. Του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α/27.11.1995).

δ. Του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/23.8.2005) «Είσοδος, 
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών 
στην Ελληνική Επικράτεια».

ε. Του αρθ. 19 του ν. 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

στ. Του ν. 412/1947 «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί 
προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών».

ζ. Του ν. 471/1976 «Περί κυρώσεως της υπό της Γενι−
κής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών εγκριθείσης 
την 21ην Νοεμβρίου 1947 Διεθνούς Συμβάσεως περί των 
προνομίων και ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, 
μετά των υπ’ αριθμ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII και 
XIV παραρτημάτων αυτής».

η. Του π.δ/τος 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 
201/Α/14.9.1995).

2. Το «Συμφωνητικό μεταξύ της Αλβανίας και του Δι−
εθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αναφορικά με το 
νομικό καθεστώς, τα προνόμια και την ασυλία αυτού 
του οργανισμού στην Αλβανία». 

3. Το από 9.2.2005 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά−
στευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Καταπολέ−
μηση της παράνομης μετανάστευσης στην Αλβανία και 
την ευρύτερη περιοχή: Υποστήριξη της ανάπτυξης και 
υλοποίησης της πολιτικής επανεισδοχής». 

4. Την υπ’ αριθμ. 2014380/377/0026/27.2.1998 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθο−
ρισμού των δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων 
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού.
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5. Το γεγονός ότι από την εκτέλεση της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους 176.469,09€ σε βάρος του ΚΑΕ 
3299 του Ειδικού φορέα 07−110 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.&Α. οικονομικού έτους 2007.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι−
ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ανάθεσης αρμο−
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004).

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ/79/9.2.2006 
όμοια (ΦΕΚ 204/Β/13.7.2006), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητι−
κά και τον τρόπο πληρωμής της επιχορήγησης που θα 
καταβληθεί στο ΔΟΜ – Αποστολή Αλβανίας στο πλαίσιο 
υλοποίησης του από 9.2.2005 Μνημονίου Συνεργασίας 
που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ως κατωτέρω: 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το από 9.2.2005 Μνημόνιο Συνεργασίας, 

το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης έχει αναλάβει την υποχρέωση καταβολής 
στο ΔΟΜ – Αποστολή Αλβανίας το ποσό των 176.469,09 
€ για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Κατα−
πολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Αλβανία 
και την ευρύτερη περιοχή: Υποστήριξη της ανάπτυξης 
και υλοποίησης της πολιτικής επανεισδοχής».

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης θα καλυφθεί από τις πι−

στώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 3299 του 
Ειδικού φορέα 07−110 του Προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης οικονομικού έτους 2007.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η επιχορήγηση θα καταβληθεί στο ΔΟΜ − Αποστολή 

Αλβανίας, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
από την ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά την υποβολή των 
παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
β) Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της 

επιχορήγησης.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του από 9.2.2005 Μνημο−

νίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης και μετάφραση αυτού.

δ) Τιμολόγιο επιχορήγησης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

ε) Αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαρια−
σμού που τηρεί ο ΔΟΜ − Αποστολή Αλβανίας.

στ) Ασφαλιστική ενημερότητα.
ζ) Βεβαίωση ότι ο ΔΟΜ – Αποστολή Αλβανίας δεν 

φορολογείται στην Ελλάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2007

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ  Π. ΔΟΥΚΑΣ

Αριθμ. 40668/Δ2 (2)
    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου και εξεταστέας 

ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πίνακα διοριστέων 
εκπαιδευτικών στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτε−
ροβάθμια Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Των άρθρων 20 και 22 παρ. 2 του ν. 3475/2006 

(ΦΕΚ146 Α΄).
γ) Των άρθρων 14, 15, 24 και 58 του ν. 1566/85 (Α΄ 167), 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), με 
το οποίο αποδίδονται οι διατάξεις του άρθρου 29Α΄ 
του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α΄), όπως τροποποιήθηκε, περί 
ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις.

2. Τη γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παι−
δαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 8/2007).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1
Γενικά

Καθορίζουμε τα γνωστικά αντικείμενα και την εξετα−
στέα ύλη, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι του 
κλάδου ΠΕ16.01 Μουσυχής που θα λάβουν μέρος στον 
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2007 για την κατάρτιση 
πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών για την κάλυψη κενών 
οργανικών θέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του οικείου κλάδου, σύμφωνα με τα άρθρα 
3 και 4 της απόφασης.

Άρθρο 2
Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

1. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται 
οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής, 
κατατάσσονται σε δύο θεματυχές ενότητες (πρώτη και 
δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από 
τα άρθρα 3 και 4, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζη−
τήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικεί−
μενο.

Άρθρο 3
Πρώτη θεματική ενότητα:

Η ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθμό κα−
τοχής του γνωστικού αντικειμένου, το οποίο καλείται 
να διδάξει ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο 
γνωστικό αντυχείμενο της ειδικότητας τους και σε εύ−
ρος πολύ μεγαλύτερο από την ύλη που προβλέπεται στα 
προγράμματα σπουδών του γυμνασίου και του ενιαίου 
λυκείου. Συγκεκριμένα:

1. Εξέλιξη της Μουσικής (ιστορική − μορφολογική) και 
μουσική ακουστική. 
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1.1. Ιστορική: Η μουσική στους Αρχαίους Πολιτισμούς. 
Βυζαντινή Μουσική. Η Έντεχνη Μονοφωνική Μουσική, Η 
εξέλιξη της Πολυφωνίας. Μεγάλοι σταθμοί στην εξέλι−
ξη της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής. Εθνικές Μουσικές 
Σχολές. Η Μουσική στη νεώτερη Ελλάδα. 

1.2 Μορφολογική: Μορφολογική και αρμονική ανάλυση 
μουσικού έργου (από δοσμένο μουσικό κείμενο). 

1.3. Στοιχεία Μουσικής Ακουστικής, Βασικές γνώσεις 
Οργανογνωσίας.

1.3.1. Στοιχεία Κυματικής και Ακουστικής: Η φύση του 
ήχου. Ηχητικά κύματα στον αέρα και χαρακτηριστικές 
παράμετροι αρμονυχών ηχητικών κυμάτων (ταχύτητα, 
περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος κ.λ.π.). Ένταση, 
πίεση σφαιρικών ηχητικών κυμάτων μέσα σε ελεύθερο 
ηχητικό πεδίο. Η έννοια της ηχητικής στάθμης. Φαινό−
μενα διάδοσης του ήχου (συμβολή, ανάκλαση, διάχυση, 
απορρόφηση, διάθλαση, περίθλαση).

1.3.2. Στοιχεία Φυσικής των Μουσικών Οργάνων: Στά−
σιμα κύματα σε χορδές και κυλινδρικούς σωλήνες.

1.3.3. Στοιχεία Ψυχοακουστικής: Πεδίο και όρια της αν−
θρώπινης ακοής. Βασικά χαρακτηριστικά της αντίληψης 
μουσικών ήχων (ακουστότητα, τονικό ύψος, χροιά).

1.3.4. Οργανογνωσία: Όργανα Συμφωνικής Ορχήστρας, 
Ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα.

΄Αρθρο 4 
Δεύτερη θεματική ενότητα: 

Α. Η ενότητα αφορά Διδακτική Μεθοδολογία −Παι−
δαγωγικά θέματα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση 
των βασικών παιδαγωγικών γνώσεων των υποψηφίων 
για να μπορούν:

α) να οργανώνουν σωστά το διδακτικό τους έργο.
β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη 

γνώση.
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της 

καθημερινής σχολικής ζωής.
δ) να βοηθούν το μαθητή στην προσαρμογή του στο 

σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του 

ε) να κατανοούν το ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα 
στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί 
σ’ αυτόν και 

Β. Η εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στην δεύτερη θε−
ματική ενότητα περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα:

α) διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική και β) 
γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. 

Γ. Το περιεχόμενο τους, καλύπτει τον τρόπο αντιμε−
τώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημά−
των αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά 
στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα 
αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

α) Με τη διδακτική μεθοδολογία και ειδική διδακτική 
επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασι−
κές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας 
και αν είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν στο σχεδιασμό 
μιας διδασκαλίας «επί χάρτου». 

Η εξέταση αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα ειδικής 
διδακτικής του μαθήματος της μουσικής (γενικοί σκοποί 
και ειδικοί στόχοι του μαθήματος, μέθοδοι και πορεία 
διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών 
και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιο−
λόγησης των μαθητών). 

Στους υποψηφίους δίδεται διδακτική ενότητα σχετική 

με το μάθημα της ειδικότητας τους (μουσική) και τους 
ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο 
οποίο να εκθέτουν τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολό−
γησης της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγω−
γικές τους γνώσεις την άποψη τους. 

Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέ−
διο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή 
να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται 
σ’ αυτό. Επίσης, δίδεται στους υποψηφίους μελωδία για 
επεξεργασία − εναρμόνιση για δίφωνη σχολική χορω−
δία ομοίων φωνών με οργανική συνοδεία ή συνοδεία 
με πιάνο.

β) Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται: 
(αα) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων 
της καθημερινής σχολικής ζωής {όπως προβλήματα 
προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλή−
ματα μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη, αμοιβές 
− ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις και 
επικοινωνία σο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ 
μαθητών − εκπαιδευτικών − γονέων, προβλήματα σχε−
τικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με 
την βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα 
νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, 
οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών}, 
η αντιμετώπιση των οποίων δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, 
και ββ) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν: 
(1) τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, (2) το ρόλο του 
εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, (3) τις επιδράσεις 
του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
του ατόμου, (4) τους εξωσχολικούς παράγοντες αγω−
γής και (5) βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι υποψήφιοι 
καλούνται να αναπτύξουν ένα από τα δύο θέματα (αα) 
ή (β β) είτε υπό μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό 
μορφή σχολίων σε σχετικό κείμενο ή να εκθέσουν τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ένα συγκεκριμένο 
παιδαγωγικό πρόβλημα στην τάξη ή στο σχολείο τους 
και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 40575/Β7 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23380/Ε5 (ΦΕΚ 442/

τ.Β΄/4.3.2004) υπουργικής απόφασης έγκρισης που 
αφορά στο Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση του Πόνου» του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σε συνεργασία με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρι−
κών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι Αθήνας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
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Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας .... και άλλες διατάξεις» 
και των άρθρων 1 και 5 παρ. 12 και 13 του ν. 2961/2001 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Διάρθρωση των ανώτατης εκπαίδευσης και 
ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 23380/Ε5 (ΦΕΚ 442/τ.Β΄/4.3.2004) 
υπουργική απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση 
του Πόνου» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Τμήμα Βα−
σικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι Αθήνας.

5. Την υπ’ αριθμ. 31364/Β7/27.3.2002 (ΦΕΚ 411 τ.Β΄/ 
5.4.2002) υπουργική απόφαση «Σύμπραξη Τμημάτων 
ΤΕΙ στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Πανεπιστημίων».

6. Την υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 Προκήρυξη του ΕΠΕΑΕΚ 
II για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Αναμόρφωση−
Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Την υπ’ αριθμ. 2878/14.2.2006 απόφαση του Ειδι−
κού Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των 
έργων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 πρό−
σκλησης.

8. Το υπ’ αριθμ.  10500/23.5.2006 έγγραφο της Ειδι−
κής Υπηρεσίας έγκρισης αιτήματος επέκτασης Φυσικού 
Αντικειμένου και αναμόρφωσης Π/Υ του έργου με τίτλο 
«Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα−
νεπιστημίου Ιωαννίνων» και κωδικό MIS 91309 το οποίο 
εντάσσεται στην κατηγορία πράξης 2.2.3.α «Προγράμ−
ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ II.

9. Το γεγονός ότι η ανωτέρω προκήρυξη του ΕΠΕ−
ΑΕΚ II καθώς και η απόφαση έγκρισης για τη χρονική 
επέκταση του έργου αφορά συμπράξεις Προγραμ−
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και όχι συνδιοργα−
νώσεις.

10. Το υπ’ αριθμ. 5877/Β7/17.1.2007 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ 
και το γεγονός ότι δεν απάντησαν στη δίμηνη προθε−
σμία που είχε τεθεί τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Αθήνας.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 23380/Ε5 (ΦΕΚ 442/
τ.Β΄/4.3.2004) υπουργική απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. 
«Αντιμετώπιση του Πόνου» του Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Γενι−
κό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι 
Αθήνας, ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 «Γενικές Διατάξεις» τροποποιείται ως 
εξής:

Όπου αναφέρεται η λέξη «συνδιοργανώνει» αντικαθί−
σταται με τη λέξη «συμπράττει».

2. Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:
Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Αντι−

μετώπιση του Πόνου.
Β. Διδακτορικού Διπλώματος στην Αντιμετώπιση του 

Πόνου».
3. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων» αντικαθί−

σταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
α) Κάτοχοι Πτυχίου Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ια−

τρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), 
ΤΕΦΑΑ, Τμημάτων Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστη−
μίων καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυ−
μάτων της αλλοδαπής.

β) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Ι των Τμημάτων των Σχολών 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Φυσικοθεραπείας, 
Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών/
ιών Υγείας, Ραδιολογίας − Ακτινολογίας, Δημόσιας Υγεί−
ας) καθώς και αντιστοίχων Τμημάτων του εξωτερικού. 

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να οριστούν συ−
μπληρωματικά κριτήρια ή εξέταση σε μαθήματα προ−
κειμένου οι υποψήφιοι να επιλεγούν στο Π.Μ.Σ».

4. Προστίθεται Άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» ως εξής:

«Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Για το Μ.Δ.Ε. η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα 
(4) διδακτικά εξάμηνα και για το Δ.Δ. σε έξι (6) τουλάχι−
στον διδακτικά εξάμηνα μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε».

5. Το άρθρο 7 αναριθμείται σε άρθρο 6 και μετονομά−
ζεται από «Κανονισμός Σπουδών» σε «Πρόγραμμα Μαθη−
μάτων». Επίσης, όπου αναφέρεται η φράση «Διατμημα−
τική Συντονιστική Επιτροπή» (Δ.Σ.Ε), απαλείφεται.

6. Το άρθρο 5 αναριθμείται σε άρθρο 7 «Αριθμός Ει−
σακτέων» και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές».

7. Το άρθρο 6 «Τόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος−
Διδασκαλία» ενσωματώνεται στο άρθρο 8 «Προσωπικό» 
το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

«΄Αρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ και Ε.Π. των συ−
νεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και άλλων Τμημάτων 
άλλων Πανεπιστημίων. Επίσης, ομότιμοι καθηγητές, επι−
σκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές 
ή ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευ−
νητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που 
πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 
12 παρ.3.

8. Προστίθεται Άρθρο 9 «Υλικοτεχνική Υποδομή» ως 
εξής:

«Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ «Αντιμετώπι−
ση του Πόνου» θα γίνεται κατά το ένα ήμισυ στις εγκα−
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ταστάσεις του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και κατά το έτερο ήμισυ στις εγκαταστάσεις 
του Γενικού Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων 
του Τ.Ε.Ι Αθήνας».

9. Το άρθρο 11 «Διάρκεια Λειτουργίας» αναριθμείται 
σε Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας».

10. Το άρθρο 12 «Κόστος Λειτουργίας» αναριθμείται 
σε Άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» και τροποποιείται 
ως εξής:

α. Η πρόταση «Από 1.9.2004 έως 31.8.2006 το κόστος 
λειτουργίας που θα καλυφθεί από το ΕΠΕΑΕΚ II ανέρχε−
ται σε 70.000,00 Ευρώ» αντικαθίσταται από την πρόταση 
«Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας από το ΕΠΕΑΕΚ II 
παρατείνεται μέχρι τις 31.8.2008 και το συνολικό ποσό 
ανέρχεται σε 143.100,00 Ευρώ».

β. Η φράση «Μετά το πέρας του έτους 2006» αντικα−
θίσταται από τη φράση «Μετά τις 31.8.2008».

11. Το άρθρο 13 αναριθμείται σε Άρθρο 12 «Μεταβα−
τικές Διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 289045 (4)
    Καθορισμός ορίου Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας (ΟΜΧ) 

για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων ποσοτήτων 
προβείου και αιγείου γάλακτος για το έτος 2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων. (Α΄ 280).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 π.δ. 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).

γ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 
(Α΄ 200/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το 
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα 
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το 
άρθρο 29 παρ. 1−8 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέ−
ντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 135) όπως ισχύει κάθε φορά.

δ) Του π.δ. 402/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 187) και 
την υπ’ αριθ. Υ1/2004 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε 
Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ε) Της υπ’ αριθμ. 320679/9.11.2005 κοινή υπουργική από−
φαση, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν 
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που 
εκτρέφουν προβατίνες και αίγες (Β΄ 1613), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

στ) Της υπ’ αριθμ. 296104/11.9.2006 κοινή υπουργική 
απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
320679/9.11.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 
του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προ−
βατίνες και αίγες.

στ) Της υπ’ αριθμ. 319354/18.10.2006 Υπουργικής από−
φασης σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
αριθμ. 320679/9.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση για 
την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 
του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν 
προβατίνες και αίγες.

2) Τους Κανονισμούς
α) (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270) «για τη θέ−

σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) 2019/1993, (ΕΚ) 1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ) 
1454/2001, (ΕΚ) 1868/1994, (ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999, 
(ΕΚ) 1673/2000, (ΕΟΚ) 2358/1971 και (ΕΚ) 2529/2001 (L 
270/1), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

β) (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
θεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς» όπως τροποποιείτε και ισχύει.

γ) (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή 
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και 
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγ−
χου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», όπως τροπο−
ποιείται και ισχύει κάθε φορά.

δ) (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L 209) «για τη χρη−
ματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

ε) (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (L 277) «για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

4) Τα σχετικά στοιχεία του ΕΛΟΓ που διαβιβάστηκαν 
στην υπηρεσία μας. 

5) Την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το όριο της 
Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας (ΟΜΧ) για τον προσ−
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διορισμό των επιλέξιμων προς ενίσχυση ποσοτήτων 
προβείου και αιγείου γάλακτος για το έτος 2006 
στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 69 του Καν (ΕΚ) 
1782/2003 του Συμβουλίου και του άρθρου 3 της με υπ’ 
αριθμ. 320679/9.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 296104/11.9.2006 κοινή 
υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Καθορισμός ορίου ΟΜΧ

Το όριο της ΟΜΧ για τον προσδιορισμό των επιλέξι−
μων προς ενίσχυση ποσοτήτων προβείου και αιγείου 
γάλακτος, οι οποίες πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια επι−
λεξιμότητας, ορίζεται σε μικρότερο ή ίσο προς 900.000 
(εννιακόσιες χιλιάδες) μικρόβια/ml για το έτος 2006.

Άρθρο 3
Ισχύς−Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει για επιλέξιμες κατά τα 
λοιπά ποσότητες προβείου ή/και αιγείου γάλακτος που 
παραδόθηκαν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης 
στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2006

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 281725 (5)
    Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων 

αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβλη−
θέντων ποσών και επιβολής κυρώσεων στους Γενι−
κούς Γραμματείς των Περιφερειών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 

«Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού 
Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173Α) όπως 
αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε παράγραφο 8 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2732/1999 
«Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154Α) και 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 23 του 
ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής 
δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδι−
ότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 223Α).

β) Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α).

2. Την υπ’ αριθμ.  398352/27.11.2000 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιο−
τήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Περιφερειακές δασικές υπη−
ρεσίες της χώρας» (ΦΕΚ 1523Β).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στους Γενικούς Γραμματείς των οικείων Περιφερει−
ών, στους οποίους έχει ανατεθεί η αναγνώριση και η 
εκκαθάριση δαπανών σε βάρος του Ειδικού Λογαρια−
σμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) με 
βάση τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 398352/27.11.2000 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1523Β), μεταβιβάζουμε 
την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων αναζήτησης των 
παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματι−
κών ποσών, καθώς και επιβολής χρηματικών ποινών και 
προστίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. Οικ. 1044 (6)

    Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουρισμού
Νομαρχίας Πειραιά.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως» 

όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 6 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι−

ακής Αυτοδιοίκησης», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 2503/1997«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις», όπως συμπλη−
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς / Νομαρχιακού Διαμερί−
σματος Πειραιά όπως ισχύει (ΦΕΚ 1787/Β΄/20.12.2005).

3. Τις διατάξεις του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λει−
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 
Β΄ βαθμού» (ΦΕΚ 195/Α΄/2004).

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16/3.1.2007 απόφαση Νομάρχη 
Πειραιά περί ορισμού Αντινομαρχών.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 17/3.1.2007 απόφαση Νομάρχη 
Πειραιά περί ορισμού εντεταλμένων Νομαρχιακών Συμ−
βούλων. 

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες σε θέματα της Διεύ−

θυνσης Τουρισμού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Πειραιά ως εξής: 

Α) Αρμοδιότητες Νομάρχη
1. Δημοσίευση ανακοίνωσης διενέργειας διαγωνισμών 

σε εφημερίδες και Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Η συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής 

Προβολής Πειραιά (Ν.Ε.Τ.Π.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2160/1993 για την ανάπτυξη 
τουριστικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

3. Προσκλήσεις συνεδριάσεων Ν.Ε.Τ.ΠΠ.
4. Χορήγησης πάσης φύσεως άδειας στον Προϊστά−

μενο.
5. Υπογραφή όλων εγκυκλίων. 
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6. Υπογραφή συμβάσεων.
7. Αποφάσεις προγραμμάτων δράσεων τουριστικής 

προβολής για υποβολή τους στο Υπουργείο Τουρισμού 
για έγκριση.

8. Έκδοση αποφάσεων για τη συμμετοχή της Νομαρ−
χίας σε Διεθνείς Τουριστικές εκθέσεις εσωτερικού και 
εξωτερικού.

9. Αποφάσεις για την προμήθεια υλικού τουριστικής 
προβολής.

10. Αποφάσεις για αγορά ή δημιουργία διαφημιστικών 
δώρων.

11. Αποφάσεις για οργάνωση Συνεδρίων Τουριστικού 
περιεχομένου.

12. Αποφάσεις για παραγωγή – αναπαραγωγή οπτι−
κοακουστικών μέσων (CD−DVD) και έκδοση εντύπων 
τουριστικής προβολής.

13. Αποφάσεις για δημοσιεύσεις τουριστικής προβολής 
σε εφημερίδες και περιοδικά εσωτερικού και εξωτερι−
κού.

14. Αποφάσεις για προβολή από τα ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα.

15. Έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή ερωτη−
μάτων ως προς την ερμηνεία των κειμένων διατάξεων ή 
προτάσεων καθώς και κάθε έγγραφο, επιστολή, υπόμνη−
μα ιδιαζούσης σημασίας προς Υπουργεία, Περιφέρεια, 
ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς, Δικαστήρια 
και το Νομαρχιακό Συμβούλιο ως και τα απαντητικά 
έγγραφα στις ανωτέρω υπηρεσίες.

16. Τελικές απαντήσεις ή αποφάσεις της Νομαρχίας 
στις αιτήσεις ή αναφορές πολιτών ή αιτήσεις θεραπείας 
ή ενστάσεις στις οποίες αποφάνθηκε ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Τουρισμού σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

17. Διαταγές διενέργειας διοικητικών ανακρίσεων ή 
εξετάσεων επί καταγγελιών και αναφορών παραπόνων 
πολιτών και εν γένει διαχειριστικών ελέγχων.

18. Άσκηση σε ειδικές περιπτώσεις κάθε αρμοδιότητας 
από εκείνες οι οποίες ανατίθενται στον Αντινομάρχη 
και Προϊστάμενο. 

19. Έκδοση απόφασης για την εκτός έδρας μετακίνηση 
Προϊσταμένου στο εξωτερικό.

Β) Αρμοδιότητες Αντινομάρχη
1. Αποφάσεις για τη μεταφορά υλικού τουριστικής 

προβολής.
2. Τις απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών επί σοβαρών 

περιπτώσεων ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
3.  Έκδοση απόφασης για την εκτός έδρας μετακίνηση 

υπαλλήλων στο εξωτερικό.

4. Κατάπτωση (δέσμευση) για το δημόσιο των εγγυ−
ήσεων καλής εκτέλεσης των συμβάσεων.

Γ) Αρμοδιότητες εντεταλμένου Νομαρχιακού Συμβού−
λου.

1. Έγγραφα που αφορούν ενημερώσεις προς Υπηρε−
σίες και Φορείς.

2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως 
υλικών.

3. Υπογραφή εγγράφων για έκδοση χρηματικών ενταλ−
μάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικού.

4. Έκδοση απόφασης για την εκτός έδρας μετακίνηση 
υπαλλήλων στο εσωτερικό.

Δ) Αρμοδιότητες Διευθυντή
1. Υπομνηστικά έγγραφα για όλα τα θέματα της αρ−

μοδιότητάς του.
2. Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών και υπαλλήλων 

σχετικά με υπόθεσή τους.
3. Έγγραφα και ενέργειες που αφορούν στην πληρωμή 

τιμολογίων προμηθευτών, απόδοση Φ.Π.Α. και λοιπών 
κρατήσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Έγγραφα και ενέργειες που αναφέρονται στις αρ−
μοδιότητες της Δ/νσης, αρχεία, χορήγηση βεβαιώσεων, 
κλπ.

5. Χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους υπαλλή−
λους.

6. Εισηγήσεις προς τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ανάπτυ−
ξης για έγκριση κονδυλίων για την Τουριστική προβολή 
της περιοχής.

7. Παραλαβή δικογράφων.
Όλα τα έγγραφα πριν την υπογραφή τους από τον 

Νομάρχη ή τον εντεταλμένο Νομαρχιακό Σύμβουλο θα 
προσυπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα της Νο−
μαρχίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3274/2004 
«Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού» (ΦΕΚ 195/Α/2004).

Ο εντεταλμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος για όλα τα 
θέματα αρμοδιότητάς του θα ενημερώνει τον αρμόδιο 
Αντινομάρχη. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της υπογραφής της 
και καταργεί κάθε προηγούμενη με ανάλογο περιεχό−
μενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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.gr*02006793004070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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