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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθµ. 186036/∆4 (1)
Συµπλήρωση της µε αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15−10−2014 Υ.Α., 

(2863 Β΄), «Καθορισµός της διδακτέας−εξεταστέας 
ύλης των µαθηµάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και 
Β΄ τάξεων Επαγγελµατικού Λυκείου για το σχολικό 
έτος 2014−2015 . 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.�3 του άρθρου 11, καθώς και 

τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.�4186/2013 (Α΄ 193) 
«Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.�4 
του άρθρου 45 του Ν.�4264/2014 (Α΄118).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθµ. 177769/
Υ1/05.11.2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων Ανδρέα 
Λοβέρδου (Β΄ 2991) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αλέξανδρο 
∆ερµεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο».

5. Την µε αρ. 52/25−08−2014 πράξη έγκρισης του Ι.Ε.Π. 
σχετικά µε «την διδακτέα εξεταστέα ύλη και τις οδηγίες 
διδασκαλίας µαθηµάτων των Επαγγελµατικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2014−2015».

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε:
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36990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

Συµπληρώνουµε την µε αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15−10−2014 
Υ.Α. (2863 Β΄), ως εξής:

Καθορίζουµε την διδακτέα−εξεταστέα ύλη του µαθή−
µατος «Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί 
και Αρχές ∆ικαίου και Κοινωνιολογίας)» της Β΄ τάξης 
εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2014−2015.

B΄ τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ. Λ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

(Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και
Αρχές ∆ικαίου και Κοινωνιολογίας)

«Πολιτική Παιδεία» (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και 
Αρχές ∆ικαίου και Κοινωνιολογίας) B΄ τάξης εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ.

∆ιδακτέα−εξεταστέα ύλη:

ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.1 Άνθρωπος: κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό ον
1.2 Η πόλις και ο πολίτης
1.3 Η πολιτική τέχνη
1.4 Ο πολιτικός− Οι ιδιότητες του πολιτικού
1.5 Η οικονοµία
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονοµία: αµφίδροµες 

σχέσεις
1.5.2 Από την οικονοµία του οίκου στην οικονοµία της 

πόλης

ΚΕΦ. 2: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πλη−

ροφορίας και της γνώσης
2.1.1 Αγροτική κοινωνία
2.1.2 Βιοµηχανική κοινωνία
2.1.3 Μεταβιοµηχανική κοινωνία
2.1.4 Η κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης
2.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας

ΚΕΦ. 3: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3.1 Η θρησκεία Ελληνορθόδοξη παράδοση
3.2 Η οικογένεια: το κύτταρο της ατοµικής και συλ−

λογικής ζωής
3.3 Η εκπαίδευση
3.4 Ελευθερία, δηµοκρατία και ειρήνη
3.5 Η φυσική και πολιτισµική κληρονοµιά
3.6 Φιλοπατρία−πατριωτισµός και φιλοκοσµία−κοσµο−

πολιτισµός

ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4.1 Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα
4.1.1 Οι ανάγκες
4.1.2 Τα αγαθά− το καταναλωτικό πρότυπο
4.2 Οι επιχειρήσεις
4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής
4.2.2 Το κόστος παραγωγής
4.2.3 Η τιµή των αγαθών
4.3. Τα νοικοκυριά
4.3.1 Το εισόδηµα των νοικοκυριών
4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισµός
4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής
4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας
Κατά τα λοιπά η µε αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15−10−2014 Υ.Α. 

(2863 Β΄), ισχύει ως έχει.
Η παρούσα απόφαση που ισχύει για το σχολικό έτος 

2014−2015, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Μαρούσι, 18 Νοεµβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

   Αριθµ. ∆Ι∆Κ/Φ.38/2/οικ.29579 (2)
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης−Παραλαβής 

για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υπο−
στήριξης (Call Center−1500)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ.�3 του Ν.�2286/1995 (Α΄ 19) «Προ−

µήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», όπως ισχύει,

β) των άρθρων 13−15 του Ν.�2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση 
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει,

γ) του Ν.�2362/1995 (Α΄ 247) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 21 του Ν.�4024/2011 (Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο−βαθµολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής 
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρα−
τηγικής 2012−2015»,

ε) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα»,

στ) του Π.∆. 118/2007 (Α΄ 150) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου», όπως ισχύει,

ζ) του Π.∆. 60/2007 (Α΄ 64) «Προσαρµογή της Ελληνι−
κής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικα−
σιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005,

η) του Π.∆. 99/2014 (Α΄ 166) «Οργανισµός Υπηρεσιών 
του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

2. Την αριθ. πρωτ. ∆ΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190/09−07−2014 προ−
κήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού καθώς και την αριθ. 
πρωτ. ∆ΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922/25−06−2014 προκήρυξη ανοι−
κτού διαγωνισµού για το έργο µε τίτλο «Παροχή υπη−
ρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center – 1500)».

3. Το µε αριθ. πρωτ. ∆ΙΟΙΚ/Φ.936/2/∆Υ/12−09−2014 Υπη−
ρεσιακό Σηµείωµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

4. Το γεγονός ότι για την παρακολούθηση−παραλαβή 
του έργου «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήρι−
ξης (Call Center – 1500)» απαιτούνται ειδικές τεχνικές 
γνώσεις πληροφορικής, επιστηµονική και τεχνική κατάρ−
τιση και εµπειρία στο αντικείµενο της πληροφορικής και 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσόντα τα οποία 
διαθέτουν, κατά κύριο λόγο, υπάλληλοι του κλάδου/
ειδικότητας Πληροφορικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
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