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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20282 (1)
   Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευ−
τικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Ελ−
ληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπο−
λιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά»/Υποέργο 2 του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως Συμπράττο−
ντα Φορέα του Πανεπιστημίου Κρήτης (Φορέας Υλο−
ποίησης της πράξης), με κωδικό ΟΠΣ 303141 του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
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Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 Β), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 
Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και την απόφα−
ση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 1675/04−02−2011 Από−
φαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρω−
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
στη Διασπορά» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθη−
ση», με κωδικό ΟΠΣ 303141 και τα σχετικά Εγκεκριμένα 
Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 
3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013» (26 Α).

Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17773/24−10−2011 εισή−
γηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και 
για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με το σχεδιασμό 
της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφω−
να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, 
αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευ−
τεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με συμπράττοντα Φορέα για 
το υποέργο 2 τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
με κωδικό ΟΠΣ 303141, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται σε 
φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247 Α) για 
την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστη−
μονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι−
σμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρω−
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
στη Διασπορά» και κωδικό ΟΠΣ 303141 και δε δύναται να 
υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική 
απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 
του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή 
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχρημα−
τοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση έργου με τον 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως συμπράττοντα φορέα 
του δικαιούχου της πράξης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), σύμ−
φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης 
πράξης, ήτοι μέχρι 31/12/2013.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλή−
λων που θα παρέχουν υπηρεσίες στον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του υποέργου 2 της ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 15 (δέκαπέντε), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης, του 
Συμπράττοντα Φορέα και της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμό−
ζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα μελών 
ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 20275 (2)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευ−
τικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Πι−
στοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική 
ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της Ελληνικής 
ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, με κωδικό ΟΠΣ 279365 του Ε.Π. «Εκπαίδευ−
ση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 Β), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 
Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και την απόφα−
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ση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 8730/10−06−2010 Από−
φαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Πιστοποίηση Ελλη−
νομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδα−
σκαλίας/εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης 
γλώσσας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
με κωδικό ΟΠΣ 279365 και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τε−
χνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013» (26 Α).

Γ. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16671/5−10−2011 και 17774/24−
10−2011 εισηγήσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και 
για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με το σχεδιασμό 
της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού λογαριασμού 
ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήρι−
ξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της 
Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» του Κέντρου Ελ−
ληνικής Γλώσσας, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 279365, δύνανται να 
παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός 
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 
(247 Α) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού 
ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης αμοι−
βής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της 
ανωτέρω πράξης με τίτλο «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υπο−
στήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης 
της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» και κωδικό ΟΠΣ 
279365 και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται 
στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 
2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή 
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση έργου με 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως φορέα υλοποίησης της 
Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του 
Ν. 3966/2011 (118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρημα−
τοδοτούμενης πράξης, ήτοι μέχρι 30/6/2015.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενη πράξη ορίζεται κατ’ ανώτατον στους 
31 (τριάντα έναν), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, που 
τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της Ει−
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμό−
ζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα μελών 
ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 20272 (3)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επι−

μορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς 
και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Διαμόρφω−
ση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολι−
κών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα 
Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχο−
λικών βιβλίων για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση 
και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για 
τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» του Κέντρου Ελ−
ληνικής Γλώσσας, με κωδικό ΟΠΣ 296442 του Ε.Π. «Εκ−
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 Β), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 
Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και την Απόφα−
ση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 11736/12−08−2010 Από−
φαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση Μεθο−
δολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλί−
ων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά 
μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων 
για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμο−
γή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα 
της Ελληνικής Γλώσσας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», με κωδικό ΟΠΣ 296442 και τα σχετικά 
Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (26 Α).

Γ. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16672/5−10−2011 και 
17775/24−10−2011 εισηγήσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσ−
σας.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης 
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της και για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με 
το σχεδιασμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοι−
νότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφω−
να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, 
αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Δια−
μόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού 
υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση 
των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζή−
τηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού 
για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 296442, δύνανται να 
παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός 
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 
(247 Α) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή 
επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι−
σμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση Μεθο−
δολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλί−
ων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά 
μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων 
για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμο−
γή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα 
της Ελληνικής Γλώσσας» και κωδικό ΟΠΣ 296442 και δε 
δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή 
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή 
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση έργου με 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως φορέα υλοποίησης της 
Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του 
Ν. 3966/2011 (118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρημα−
τοδοτούμενης πράξης, ήτοι μέχρι 31/12/2012.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενη πράξη ορίζεται κατ’ ανώτατον στους 
29 (είκοσι εννέα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, που 
τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της Ει−
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμό−
ζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα μελών 
ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθμ. 20274 (4)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επι−

μορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς 
και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Δημιουργία 
πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων 
βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σε−
ναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην 
Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» του Κέντρου Ελλη−
νικής Γλώσσας, με κωδικό ΟΠΣ 296579 του Ε.Π. «Εκπαί−
δευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 Β), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 2041/2009 (1957 
Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και την απόφα−
ση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 Β) του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 12106/30−08−2010 από−
φαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Δημιουργία πρω−
τότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασι−
σμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων 
για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια 
και Β/βάθμια εκπαίδευση» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», με κωδικό ΟΠΣ 296579 και τα σχετικά 
Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (26 Α).

Γ. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16673/5−10−2011 και 
17777/24−10−2011 εισηγήσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσ−
σας.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και 
για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με το σχεδιασμό 
της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφω−
να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, 
αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας 
εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουρ−
γία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνι−
κής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
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«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 296579, 
δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι 
υπάλληλοι, που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα 
όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β 
του Ν. 2362/1995 (247 Α) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι−
σμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυ−
πης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων 
σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα 
μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/
βάθμια εκπαίδευση» και κωδικό ΟΠΣ 296579 και δε δύναται 
να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική 
απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 
του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή 
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση έργου με 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως φορέα υλοποίησης της 
Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του 
Ν. 3966/2011 (118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρημα−
τοδοτούμενης πράξης, ήτοι μέχρι 31/12/2013.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλή−
λων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενη πράξη ορίζεται κατ’ ανώτατον στους 144 
(εκατόν σαράντα τέσσερις), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο εγκεκριμένο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, 
που τηρείται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμό−
ζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα μελών 
ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 20273 (5)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορ−

φωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς και 
δημοσίους υπαλλήλους στις πράξεις «Εκπαίδευση αλλο−
δαπών και παλιννοστούντων μαθητών»/Υποέργο 3 στους 
Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Πανεπιστημίου Θεσσα−
λίας ως Συμπράττοντα Φορέα του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης (Φορέας Υλοποίησης της πρά−
ξης) με κωδικούς ΟΠΣ 300606, 300607, 300608 του Ε.Π. 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 
Β), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 
2041/2009 (1957 Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών και την Απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 
Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

Β. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 3007/15−03−2011, 3008/15−
03−2011, 3009/15−03−2011 Αποφάσεις 1ης τροποποίησης και 
9535/9−6−2011, 9536/9−6−2011, 9537/9−6−2011 Αποφάσεις 2ης 
τροποποίησης των με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16389/08−
10−2010, 16390/08−10−2010, 16391/08−10−2010 Αποφάσεων 
Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων μαθητών» στους Άξονες Προτεραι−
ότητας 1, 2, 3 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
με κωδικούς ΟΠΣ 300606, 300607, 300608 και τα σχετικά 
Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (26 Α).

Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17963/26−10−2011 εισή−
γηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσί−
ων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις λόγω της φύσης 
τους και για την καλύτερη υλοποίησή τους, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό τους, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφω−
να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, 
αποφασίζουμε:

1. Στις πράξεις «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννο−
στούντων μαθητών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με συμπράττοντα φορέα για το υποέργο 
3 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που έχουν ενταχθεί στο 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικούς ΟΠΣ 
300606, 300607, 300608, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται σε 
φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247 Α) για 
την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστη−
μονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογι−
σμό των ανωτέρω πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση αλλο−
δαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και κωδικούς ΟΠΣ 
300606, 300607, 300608 και δε δύναται να υπερβαίνει τα 
όρια που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση που 
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α).
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3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή 
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο των ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων, συνάπτεται σύμβαση έργου 
με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως συμπράττοντα φορέα 
του δικαιούχου των πράξεων (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ−
θρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης των ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ήτοι μέχρι 31/12/2013.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας στο πλαίσιο του υποέργου 3 των ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ορίζεται κατ’ ανώτατον 
στους 43 (σαράντα τρεις), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα εγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδια Υλοποίησης Πράξεων με Ίδια Μέσα, 
που τηρούνται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης, του 
Συμπράττοντα Φορέα και της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
εφαρμόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και 
δημοσίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιό−
τητα μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 
(118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 20270 (6)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 

επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευ−
τικούς και δημοσίους υπαλλήλους στις πράξεις «Εκ−
παίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»/
Υποέργο 4 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ως Συμπράττοντα Φορέα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φορέας 
Υλοποίησης της πράξης), με κωδικούς ΟΠΣ 300606, 
300607, 300608 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 
Β), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 
2041/2009 (1957 Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών και την Απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 
Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

Β. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αποφάσεις 3007/15−03−
2011, 3008/15−03−2011, 3009/15−03−2011 1ης τροποποίησης 
και 9535/9−6−2011, 9536/9−6−2011, 9537/9−6−2011 2ης τροπο−
ποίησης των με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 16389/08−10−2010, 
16390/08−10−2010, 16391/08−10−2010 αποφάσεων Ένταξης 
των πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιν−
νοστούντων μαθητών» στους Άξονες προτεραιότητας 1,2,3 
στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικούς 
ΟΠΣ 300606, 300607, 300608 και τα σχετικά Εγκεκριμένα 
Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 
3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013» (26 Α).

Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 18380/2−11−2011 εισήγηση 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσί−
ων υπαλλήλων στις ανωτέρω πράξεις λόγω της φύσης 
τους και για την καλύτερη υλοποίησή τους, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό τους, προς όφελος της εκπαιδευτικής 
κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφω−
να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, 
αποφασίζουμε:

1. Στις πράξεις «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννο−
στούντων μαθητών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 
3 του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
συμπράττοντα Φορέα για το υποέργο 4 το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 300606, 300607, 300608, δύ−
νανται να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι 
υπάλληλοι, που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα 
όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β 
του Ν. 2362/1995 (247 Α) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, 
επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό των ανωτέρω πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση αλ−
λοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στους Άξονες 
Προτεραιότητας 1, 2, 3 και κωδικό ΟΠΣ 300606, 300607, 
300608 και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται 
στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή 
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο των ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων, συνάπτεται σύμβαση έργου 
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως συμπράττοντα φορέα 
του φορέα υλοποίησης των πράξεων (Αριστοτέλειο Πα−
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την παράγραφο 
3 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α), η διάρκεια της 
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης 
των ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ήτοι μέ−
χρι 31/12/2013.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλή−
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λων που θα παρέχουν υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαί−
ου στο πλαίσιο του υποέργου 4 των ανωτέρω συγχρημα−
τοδοτούμενων πράξεων ορίζεται κατ’ ανώτατον στους 590 
(πεντακοσίους ενενήντα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα εγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» Σχέδια Υλοποίησης Πράξεων με Ίδια Μέσα, 
που τηρούνται στο αρχείο του Φορέα Υλοποίησης, του 
Συμπράττοντα Φορέα και της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 20277 (7)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επι−

μορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτι−
κούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Ανάδειξη 
του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διε−
θνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Τε−
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων−
Eπιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, με κωδικό ΟΠΣ 
352400 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ−
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 
Β), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 
2041/2009 (1957 Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών και την Απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 Β) του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 12032/8−7−2011 απόφαση 
Ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού 
Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης 
και Καινοτομίας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά−
θηση», με κωδικό ΟΠΣ 352400 και τα σχετικά Εγκεκριμένα 
Τεχνικά Δελτία, που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα 
του Ε.Π. (www.edulll.gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 

3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυ−
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013» (26 Α).

Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17155/12−10−2011 εισή−
γηση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων 
Νήσων−Eπιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και 
για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με το σχεδια−
σμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφω−
να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, 
αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος 
Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινο−
τομίας» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων 
Νήσων−Eπιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, που έχει εντα−
χθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό 
ΟΠΣ 352400, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτι−
κοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται σε φορείς του 
δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 (247 Α) για την παραγωγή 
εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολο−
γισμό της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τε−
χνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου 
Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» και κωδικό ΟΠΣ 352400 
και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην 
κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 2 
του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ή 
δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση έργου με 
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων−Επι−
τροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ως φορέα υλοποίησης 
της Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
55 του Ν. 3966/2011 (118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης, ήτοι μέχρι 30/4/2014.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων 
που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγχρηματοδο−
τούμενη πράξη ορίζεται κατ’ ανώτατον στους 50 (πενήντα), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο από την Ει−
δική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Υλοποίησης 
Πράξης με Ίδια Μέσα, που τηρείται στο αρχείο του Φορέα 
Υλοποίησης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



43082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. 20268 (8)
Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επι−

μορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτι−
κούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Σχεδι−
ασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και 
εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία−Οριζόντια 
Πράξη» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με κωδικό ΟΠΣ 
299743 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (98 Α).

3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περί−
οδο 2007−2013» (26 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και άλλες διατάξεις» (25 Α).

4. Της απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (540 
Β), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 43804/ΕΥΘΥ 
2041/2009 (1957 Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών και την απόφαση 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (1088 
Β) του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

Β. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 21663/5−11−2010 από−
φαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού 
υλικού για μαθητές με αναπηρία−Οριζόντια Πράξη» στο 
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με κωδικό ΟΠΣ 
299743 και τα σχετικά Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία, που 
έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ε.Π. (www.edulll.
gr), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (26 Α).

Γ. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17081/12−10−2011 εισή−
γηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Δ. Την ανάγκη συμμετοχής εκπαιδευτικών και δημοσίων 
υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη λόγω της φύσης της και 
για την καλύτερη υλοποίησή της, σύμφωνα με το σχεδια−
σμό της, προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας προκαλείται δαπάνη, το ύψος τη οποίας 

δεν μπορεί να προσδιοριστεί, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και ειδικότερα σε βάρος του κεντρικού 
λογαριασμού ΕΣΠΑ (ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010), σύμφω−
να με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2007−2013, 
αποφασίζουμε:

1. Στην πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 
εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με ανα−
πηρία−Οριζόντια Πράξη» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 299743, δύνανται να παρέχουν 
υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που ερ−
γάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός ορί−
ζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995 
(247 Α) για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού 
ή επιστημονικού έργου.

2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται έναντι εύλογης 
αμοιβής, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό 
της ανωτέρω πράξης με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυ−
ξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για 
μαθητές με αναπηρία−Οριζόντια Πράξη» και κωδικό ΟΠΣ 
299743 και δε δύναται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται 
στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην 
παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

3. Για την παροχή των υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού 
ή δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο της ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενης πράξης, συνάπτεται σύμβαση έργου 
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως φορέα υλοποίησης της 
Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του 
Ν. 3966/2011 (118 Α), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο υλοποίησης της ανωτέρω συγχρη−
ματοδοτούμενης πράξης, ήτοι μέχρι 31/10/2013.

4. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλ−
λήλων που θα παρέχουν υπηρεσίες στην ανωτέρω συγ−
χρηματοδοτούμενη πράξη ορίζεται στο εγκεκριμένο από 
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέ−
διο Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, που τηρείται στο 
αρχείο του Φορέα Υλοποίησης και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης. 

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και δημο−
σίων υπαλλήλων στην ανωτέρω πράξη με την ιδιότητα 
μελών ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (118 Α).

6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ     
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