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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/7745/0022 (1)
  Έγκριση εφημεριών για τους ιατρούς του Αρεταίειου 

Νοσοκομείου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄), όπως 

ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/2003/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123/1992/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 3204/2003 
(ΦΕΚ 296/2003/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
ν. 2519/1997 (165/1997/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/1978/τ.Α΄), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 8 
του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/1993/τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/3772/0022/19.2.2008 
(ΦΕΚ 376/2008/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης «Εφημερίες γιατρών» (των Νοσοκομείων, 
Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Α΄ 
Ζώνης).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.5.2005 (ΦΕΚ 
740/2005/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/1997/τ.Β΄) 
Τροποποίηση και συμπλήρωση Υπουργικής Απόφα−
σης «Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής 
Αττικής».
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9. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί−
ται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2009 
ανέρχεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων 
σαράντα δύο χιλιάδων (1.942.000,00) ευρώ, για την κάλυψη 
της οποίας υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογι−
σμό οικονομικού έτους 2009 του ανωτέρω Νοσοκομείου.

10. Το υπ’ αριθμ. 516/27.10.2008 έγγραφο του Αρεταί−
ειου Νοσοκομείου.

11. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β΄/16.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

12. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών και Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 
31.12.2009, μέσα στα πλαίσια των πιστώσεων του Προ−
ϋπολογισμού έτους 2009 του Αρεταίειου Νοσοκομείου, 
την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέραν της υποχρε−
ωτικής, εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών 
(ετοιμότητας και ενεργών), στο κάτωθι προσωπικό του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση γενικής εφημερίας, για τριάντα πέντε 
(35) Ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).

β) Σε περίπτωση εσωτερικής εφημερίας, για είκοσι έξι 
(26) Ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του ανωτέρω Νοσοκομείου δεν μπορεί, σε καμιά περί−
πτωση, να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για 
την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους 
είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χο−
ρήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 2/52758/0022 (2)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί καθο−

ρισμού ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 

υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18.2.1999).

β) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις 
θαλάσσιες ενδομεταφορές − Σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ..............και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/27.6.2001).

γ) του ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162/τ.Α΄/19.7.2001).

δ) του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/30.9.1999), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 175/2002 «Οργάνωση, Διάρθρωση και Λει−
τουργία Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 158/τ.Α΄/5.7.2002).

στ) του π.δ. 32/2002 «Οργάνωση, Διάρθρωση, Λειτουρ−
γία και καθήκοντα οργάνων του Γραφείου Εσωτερικών 
Υποθέσεων του YEN» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/26.2.2002), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το π.δ. 35/2004 (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/6.2.2004).

ζ) του π.δ. 122/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας 
και Αποδοτικότητας στο YEN» (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/18.7.2005).

η) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/22.4.2005).

θ) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231/τ.Α΄19.9.2007).

2. Την υπ’ αριθμ. 5111.01/106/07/4.10.2007 «Σύσταση Πο−
λιτικού Γραφείου Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.».

3. Την υπ’ αριθμ. 5111.01/105/07/4.10.2007 «Σύσταση Πο−
λιτικού Γραφείου ΥΦΕΝΑΝΠ».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1925/τ.Β΄/25.10.1999) «Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 
του ν. 1943/1991».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/54865/0022/20.7.1999 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κρά−
τους.

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση 
αυτή δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον έτος από τις 
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0711, 0713, 
0716 και 0717 προϋπολογισμού Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. έτους 2009 
και εντός του ορίου που θα διαμορφωθεί βάσει του 
εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης, ενώ για τα επόμενα 
έτη θα γίνει σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους κω−
δικούς του οικείου προϋπολογισμού κάθε έτους.

7. Την ανάγκη μετακίνησης του Υφυπουργού και των 
μετακλητών υπαλλήλων Ειδικών Συμβούλων κ.λ.π. του 
Γραφείου ΥΦΕΝΑΝΠ για υπηρεσιακούς λόγους, απο−
φασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 
2/26572/0022 κοινή  υπουργική απόφαση Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών − Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 
879/τ.Β΄/11.7.2006) ως εξής: «3. Μετακλητοί υπάλληλοι, 
Ειδικοί Σύμβουλοι − Ειδικοί Συνεργάτες, Αποσπασμένοι 
σε προσωρινές θέσεις, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπι−
κό και Δημοσιογράφοι που υπηρετούν στα Πολιτικά 
Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού καθώς και στα 
Γραφεία  Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Γε−
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων 
και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι 70 
ημέρες το έτος».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/26572/0022 
κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών−Εμπορικής Ναυτιλίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2009

Οι Γενικοί Γραμματείς
 Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου
 Υπουργείου Οικονομίας Εμπορικής Ναυτιλίας Αγαίου
 και Οικονομικών  και Νησιωτικής Πολιτικής
 ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ

Ö
    Αριθμ. 58978/Δ2 (3)
Καθορισμός ως προσόντος διορισμού πτυχίο ομοταγούς 

ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει δικαίω−
μα στον κάτοχο του να διδάξει στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητας του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. την παράγραφο 8 περ. ιστ. και την παρ. 9 του άρθρου 

14 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/1985/τ.Α΄).

2. την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄).
3. την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ 78/2000/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
20 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1.8.2008).

4. την παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 20 του
ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄).

5. την υπ’ αριθμ. 01/2009 Πράξη του Τμήματος Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 3/11.2.2009 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε ως προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ16.01 το 
πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής το οποίο έχει 
αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως πτυχίο ισότιμο 
προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά Α.Ε.Ι, της ειδίκευσης 
Μπάσο του Berklee College of Music−Boston−U.S.A.

Ο κάτοχος του πτυχίου ειδίκευσης Μπάσο TOO Berklee 
College of Music − Boston−U.S.A., ομοταγούς ιδρύματος της 
αλλοδαπής, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο προς τα 
απονεμόμενα πτυχία από τα ελληνικά Α.Ε.Ι ,δύναται να διδάξει 
σε Μουσικά Σχολεία και μόνο μαθήματα της ειδικότητας του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 22734/Β1 (4)
Μετατροπή θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Τμήμα−

τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου 
Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 35 παρ. 1 και 2 και 45 παρ. 11 του

ν. 1268/1982 «Για τη Δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (A΄ 87) όπως το τελευταίο 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 79 παρ. 7β του ν. 1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

β. του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 78).

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το υπ’ αριθμ. 973/23.2.2009 έγγραφο του Πάντειου 
Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

3. Το απόσπασμα πρακτικού της από 28.1.2009 συνε−
δρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Πανεπιστήμιου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

4. Την υπ’ αριθμ. 462/2.12.2008 πράξη του Πρύτανη 
του Πάντειου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών.

5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 68).

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

Η κενή θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου Πα−
νεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που 
προέκυψε από τη λύση υπαλληλικής σχέσης με βάση 
την υπ’ αριθμ. 462/2.12.2008 (ΦΕΚ 1161/τ.Γ΄) πράξη του οι−
κείου Πρύτανη, μετατρέπεται σε ενιαία θέση Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Μαΐου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 24120/Β1 (5)
Μετατροπή θέσης Βοηθού του Τμήματος Γεωλογίας και 

Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών σε θέση Διδακτικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. των άρθρων 35 παρ. 1 και 2 και 45 παρ. 11 του

ν. 1268/1982 «Για τη Δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (A΄ 87) όπως το τελευταίο 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 79 παρ. 7β του ν. 1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

β. του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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2. Το υπ’ αριθμ. 11553/2937/20.2.2009 έγγραφο του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

3. Το υπ’ αριθμ. 3/6.2.2009 απόσπασμα πρακτικού 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

4. Την υπ’ αριθμ. 1118/24.7.2008 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 68).

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

Η κενή θέση Βοηθού του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστήμιου Αθηνών που προέκυψε από τη λύση υπαλ−
ληλικής σχέσης με βάση την υπ’ αριθμ. 1118/24.7.2008 
(ΦΕΚ 741/τ.Γ΄) πράξη του οικείου Πρύτανη, μετατρέπεται 
σε ενιαία θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Μαΐου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 9.7169/οικ.3.1277 (6)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της Περιορισμένης 

Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμ. 
Progress VP/2009/004 για υποβολή προτάσεων στο 
πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄) «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 
111/τ.Α΄) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της με υπ’ αριθμ. 80036/2003 (ΦΕΚ 
τ.Β΄/983) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας που συστήθηκε 
με τον ν. 3144/2003».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄) «Σύ−
σταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχεί−
ρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», η 
οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινο−
τικών και Άλλων Πόρων, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 36952/1275/20.5.2008 
(ΦΕΚ 986/τ.Β΄/28.5.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599/τ.Β΄/21.5.2001), ως 
τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την 
αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
μείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007».

7. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄) «Περί 
Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 1672/2006/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 
για τη θέσπιση του Κοινοτικού Προγράμματος για την απα−
σχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη «Progress».

9. Την υπ’ αριθμ. 93970/12.6.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα 
«Συγκρότηση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής του 
Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη − Progress», όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. VP/2009/004 περιορισμένη Πρόσκλη−
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων 
στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων, στο 
πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος «Progress».

11. Την ανάγκη ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας στο πλαίσιο της ανωτέρω, υπό στοιχείο 10, Πρό−
σκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό α) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία υπάγεται στην Γενική Γραμ−
ματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και
β) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας, ως αρμόδιες υπηρεσίες για την υποβολή 
πρότασης, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων 
επτά χιλιάδων ευρώ (207.000€), στο πλαίσιο της με 
αριθμό VP/2009/004 περιορισμένης Πρόσκλησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της καταπολέμη−
σης των διακρίσεων του Κοινοτικού Προγράμματος 
«Progress».

Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή, οι ανωτέρω υπηρεσίες, είναι αρμόδιες 
για οιαδήποτε ενέργεια σχετική με την υλοποίηση του 
έργου, μέχρι το οριστικό κλείσιμο αυτού.

Εξουσιοδοτείται, η Προϊσταμένη της ΕΥΣΕΚΤ να υπο−
γράψει την πρόταση του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
και εφόσον αυτή εγκριθεί, να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο μέχρι 
και το οριστικό κλείσιμο του έργου.

Η υλοποίηση της πρότασης, εφόσον εγκριθεί, θα συγ−
χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και σε ποσοστό 20% από εθνικούς πόρους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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    Αριθμ. Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ 70548 (7)
Ένταξη πασχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανε−

πάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά 
σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης , στο πρόγραμμα οικονο−
μικής ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιμολυτική 
αναιμία και συγγενή αιμορραγική διάθεση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22, παρ.1 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄) 

«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 1, παρ. 3 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) 
«Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων»

3. Το π.δ. 95/10.3.2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Υγείας−Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του κώδικα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Οργανα (Α΄ 98 ).

5. Την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ167/2073/13.8.1982 (ΦΕΚ 640/
τ.Β΄/31.8.1982) κοινή υπουργική απόφαση για την έγκρι−
ση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης 
ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία 
(Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική, Μικροδρεπανοκυττα−
ρική κ.λ.π.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορρο−
φιλία κ.λ.π.)

6. Την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ167/2369 (ΦΕΚ 50/τ.Β΄/14.2.1983) 
κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποίησε και 
συμπλήρωσε την ανωτέρω.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. α, της υπ’ αριθμ. 
Υ4α/Φ.225/161/3.2.1989 (Β΄ 108) κοινή υπουργική απόφα−
ση «Ενοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης 
ατόμων με ειδικές ανάγκες». 

8. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/2009 – ΦΕΚ 40/τ.Β΄/ 
16.1.2009 – απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Η υπ’ αριθμ. 4 απόφαση της 198ης /25.8.2005 Ολομέ−
λειας του ΚΕΣΥ «Αιτήματα του Συλλόγου Πρωτοπαθών 
Ανοσοανεπαρκειών Ελλάδος». 

10. Η υπ’ αριθμ. 14 απόφαση της 204ης/21.9.2006 Ολο−
μέλειας του ΚΕΣΥ «Ενταξη των ασθενών που πάσχουν 
από πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες στο πρόγραμμα 
πασχόντων από συγγενή αιμολυτική αναιμία». 

11. Η υπ’ αριθμ. 13 απόφαση της 214ης/17.1.2008 Ολο−
μέλειας του ΚΕΣΥ «Ενταξη των πασχόντων από πρω−
τοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια αντισωμάτων που 
υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρί−
νης στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης πασχόντων 
από συγγενή αιμολυτική αναιμία και συγγενή αιμορρα−
γική διάθεση».

12. Το υπ’ αριθμ. Π3α/Φ.27/Δ.Υ./3−2008 Ενημερωτικό Ση−
μείωμα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ προς τον Υπουρ−
γό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
κοινής υπουργικής απόφασης από το 2010 προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 
1.344.600 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη, θα καλυφθεί από 

τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον 
Προυπολογισμό των οικείων Περιφερειών (Ειδ. Φ. 083 
ΚΑΕ 2274), αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την ένταξη από το έτος 2010 των πα−
σχόντων από πρωτοπαθή (συγγενή) ανοσοανεπάρκεια 
αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγ−
χύσεις ανοσοσφαιρίνης, στο πρόγραμμα οικονομικής 
ενίσχυσης πασχόντων από συγγενή αιμολυτική αναιμία 
και συγγενή αιμορραγική διάθεση σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται από την υπ’ αριθμ. Γ4/Φ167/2073/13.8.1982 (ΦΕΚ 
640/τ.Β΄/31.8.1982) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Για να αναγνωρισθεί ο πάσχων από πρωτοπαθή 
(συγγενή) ανοσοανεπάρκεια ως δικαιούχος του προ−
γράμματος οικονομικής ενίσχυσης πασχόντων από 
συγγενή αιμολυτική αναιμία και συγγενή αιμορραγική 
διάθεση πρέπει να προσκομίσει στη Δ/νση ή στο Τμήμα 
Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

α) Bεβαίωση του Διευθυντού του Τμήματος Ανοσο−
λογίας Κρατικού Νοσοκομείου, στο οποίο έχει γίνει ο 
εργαστηριακός έλεγχος και έχει τεθεί η διάγνωση.

β) Βεβαίωση του υπεύθυνου θεράποντος κλινικού ια−
τρού, όπου θα βεβαιώνεται ότι ο ασθενής χρήζει συ−
στηματικής θεραπείας υποκατάστασης με χορήγηση 
ανοσοσφαιρίνης ενδοφλεβίως ανά τακτά χρονικά δι−
αστήματα.

3. Το ποσό της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης αντι−
στοιχεί στο ύψος του ποσού που χορηγείται στην κα−
τηγορία των πασχόντων από συγγενή αιμορραγική δι−
άθεση όπως διαμορφώνεται και ισχύει κάθε φορά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Π4/ΓΠ 70003 (8)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ−

γασίας στο προσωπικό του ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/2003/τ.Α΄).
2. Τις επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία 

του ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
3. Το υπ’ αριθμ. 428/8.5.2009 έγγραφο του ΚΑΦΚΑ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου 3,500 € σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΚΑΦΚΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.

5. Τις διατάξεις των ν. 3106/2003, ν. 3172/2003 αρθ. 21 
κεφ. Β΄, ν. 3204/2003 αρθ 13 παρ. 2, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας με αμοιβή σε ένα (1) υπάλληλο κλάδου 
ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικής, του ΚΑΦΚΑ Αμφιλοχίας, για 
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το χρονικό διάστημα από 23.3.2009 έως 31.12.2009 και 
για (540) ώρες συνολικά, για την ομαλή λειτουργία σε 
24ωρη βάση.

Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση ορίζεται 
όπως παρέχεται μετά την λήξη του κανονικού ωραρίου 
των υπαλλήλων.

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή των 
ανωτέρω αποζημιώσεων περιορίζεται μέσα στα πλαίσια, 
των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό, πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό των Φορέων. Δεν μπορεί να καλυφθεί 
από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, 
εφόσον εντάσεται στον ίδιο κωδικό, και ειδικότερα των 
λειτουργικών εξόδων του Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/43826 (9)
Κατάταξη υπαλλήλων σε οργανικές θέσεις με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Υπουργείο Πολιτισμού που συστάθηκαν με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3525/2007 όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 
του ν. 3711/2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Του άρθρου 17 του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/26.1.2007) 

«Πολιτιστική Χορηγία».
β. Του άρθρου 13 του ν. 3711/2008 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/5.11.2008) 

«Ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και άλλες διατάξεις». 

γ. Του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13.6.2003) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Πολιτισμού». 

δ. Του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των  
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου  Δικαίου» (ΦΕΚ 191/
τ.Α΄/1988).

ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/21.4.2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την  Κυβέρνησης και τα Κυβερνητικά 
Όργανα (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

στ. Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/19.9.2007) «Διορι−
σμός Υπουργών και Υφυπουργών.

ζ. Του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄) «Καθορισμός προ−
σόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/τ.Α΄) και π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ 
τ.Α΄/63/9.3.2005). 

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/119139/12.12.2008 (Φ.Ε.Κ. 
2739/τ.Β΄/31.12.2008) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, 
που αφορά στην κατανομή κατά εκπαιδευτική βαθμί−
δα και ειδικότητα, οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού που 
συστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του
ν. 3525/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
7 του άρθρου 13 του ν. 3711/2008. 

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/89348/19.9.2008 (ΦΕΚ 
2032/τ.Β΄/2.10.2008) εξουσιοδοτική απόφαση μεταβίβα−
σης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικό Γραμματέα κ.λ.π.

4. Το υπ’ αριθμ. 2/19139/0020/13.5.2009 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορά στην εγ−
γραφή πρόβλεψης θέσεων υπαλλήλων με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
υπέβαλαν οι κατωτέρω υπάλληλοι για την κατάταξή 
τους σε οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίζουμε:

Α. Κατατάσσουμε κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδι−
κότητα, σε κενές οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες συστά−
θηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την παράγραφο 2 
του άρθρου 17 του ν. 3525/2007 όπως τροποποιήθηκε με 
την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του ν. 3711/2008, τους 
κατωτέρω υπάλληλους που απασχολούνται με συμβά−
σεις εργασίας αορίστου χρόνου, που είχαν συναφθεί 
προ του έτους 2001, στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για την υποστήριξη 
των έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ.
1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ.
3. ΠΙΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
4. ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ.
1. ΤΑΓΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕ.
1. ΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΠΕ.
1. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕ.
1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕ.
1. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
2. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
3. ΛΑΖΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
4. ΠΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
5. ΦΙΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
6. ΦΡΑΝΤΖΙΚΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ.
1. ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ.
2. ΦΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
3. ΜΠΑΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΕ.
1. ΚΑΤΣΑΡΟΥ−ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑ−

ΓΙΩΤΗ.
Β. Κατατάσσουμε, σε κενές οργανικές θέσεις με σχέ−

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι 
οποίες συστάθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3525/2007 όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 
του ν. 3711/2008, τους κατωτέρω υπάλληλους της ενι−
αίας ειδικότητας ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ 
που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου 
χρόνου, που είχαν συναφθεί προ του έτους 2001, στο 
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Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για την υποστήριξη των έργων του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, κατά εξελικτικό κλιμάκιο ως εξής:

ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΕ.
1. ΚΛΑΔΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
2. ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΕ.
1. ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
2..ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ.
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
4. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ−ΕΡΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
5. ΜΟΥΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
6. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ.
7. ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ.
8. ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ.
9. ΣΚΙΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
10. ΧΑΡΜΠΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΠΟ/3500/18.5.2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2009

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

(10)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση ατομικής επιχεί−

ρησης ΠΙΤΣΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/οικ. 11471/11471/Π11/5/00043/Ε/ν. 
3299/2004/Β΄ ΦΑΣΗ/27.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της ατομικής επιχείρησης 
ΠΙΣΤΙΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για την υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, επενδυτι−
κού σχεδίου, που αναφέρεται στην ίδρυση εργαστηρί−
ου αρτοποιίας − ζαχαροπλαστικής στην περιοχή «Κυρά 
Χρυσικού» του Δήμου Κερκυραίων του Νομού Κέρκυρας, 
συνολικής δαπάνης εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσί−
ων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (190.774,00) με ποσοστό 
επιχορήγησης 37%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 
εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και 
τριάντα οκτώ λεπτών (70.586,38).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο νέες θέσεις 
εργασίας (Ε.Μ.Ε. 1,5 )

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 91η/24.3.2009).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2009

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΥΓΕΡΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ  
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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 ΤΗΣ 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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