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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.421.4/4/282381
(1)
Οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνά−
μεων των οπλιτών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς θε−
ραπευτική αγωγή σε Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημέ−
νων Ατόμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του άρθρου 6 παρ. 1
και 2 και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν.3421/2005 «Στρα−
τολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/
13−12−2005, τ.Α΄).
β. Φ.420/107/5661/Σ.434/15−12−03 Απόφ. ΥΕΘΑ «Οριστική
απόλυση οπλιτών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμε−
ων» (ΦΕΚ 1872/16−12−03, τ.Β΄).

γ. Φ.421.4/2/204367/Σ.969/19−6−09 Απόφ. ΥΕΘΑ «Ορι−
στική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων
των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών και των Οπλιτών
του Στρατού Ξηράς» (ΦΕΚ 1224/22−6−09, τ.Β΄).
δ. Φ.421.4/13/209290/Σ.2104/15−12−09 Απόφ. ΥΕΘΑ «Ορι−
στική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων
Εφέδρων Αξιωματικών και Οπλιτών του Πολεμικού Ναυ−
τικού και της Αεροπορίας» (ΦΕΚ 2465/17−12−09, τ.Β΄).
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/22−4−2005, τ.Α΄).
στ. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες.
ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Όσοι οπλίτες και πρότακτοι οπλίτες έχουν ολοκλη−
ρώσει επιτυχώς θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θερα−
πείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού
ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού, για τα οποία
χορηγείται η αναβολή κατάταξης του άρθρου 17 του
ν.3421/05 και καταταχθούν εντός πέντε (5) ετών από
την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της αγωγής,
απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνά−
μεων, νωρίτερα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, όπως καθορίζονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις,
όπως παρακάτω:
α. Κατά τρεις (3) μήνες, όσοι είναι υπόχρεοι πλήρους
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Κατά δύο (2) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, όσοι
είναι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης εννέα (9) μηνών.
γ. Κατά ένα (1) μήνα, όσοι είναι υπόχρεοι μειωμένης
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μη−
νών.
2. Δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, όσοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θε−
ραπευτικής αγωγής:
α. Τιμωρηθούν για πειθαρχικό παράπτωμα που έχει
σχέση με ναρκωτικές ουσίες, κατά τη διάρκεια εκπλή−
ρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
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β. Τύχουν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας,
για νόσημα που έχει σχέση ή είναι απόρροια χρήσης
ναρκωτικών ουσιών.
γ. Ονομασθούν Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί.
3. Επίσης, δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του παρό−
ντος άρθρου, όσοι έχουν μεταφερθεί στους υπόχρεους
μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι
(6) μηνών και δύνανται να απολυθούν οριστικά από τις
Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μη−
νών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα
με άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2
Διαδικασία υπαγωγής – Προθεσμίες
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν
τις σχετικές προϋποθέσεις, υποβάλλουν στο αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο με αίτησή τους:
α. Βεβαίωση ή πιστοποίηση, σύμφωνα με την παράγρα−
φο 2 του άρθρου 17 του ν.3421/05, στην οποία επιπλέον
αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της θε−ραπευτικής
αγωγής και η επιτυχής παρακολούθησή της.
β. Έγγραφα στοιχεία των αρμόδιων Αρχών, από τα
οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί, ούτε
διώκονται για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών,
μετά την επιτυχή παρακολούθηση της θεραπευτικής
αγωγής.
γ. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, για τους οπλίτες,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν τιμωρηθεί για
πειθαρχικό παράπτωμα, που έχει σχέση με ναρκωτικές
ουσίες.
2. Η σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητι−
κά, υποβάλλονται εντός των παρακάτω προθεσμιών:
α. Από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις,
κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής:
(1) Εφόσον έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη
κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση:
οποτεδήποτε πριν την οριστική απόλυσή τους.
(2) Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη
κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση:
οποτεδήποτε πριν τη συμπλήρωσή της.
β. Από όσους βρίσκονται νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυ−
νάμεων:
(1) Εφόσον έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη
κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση:
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της νόμιμης παραμονής
τους εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων.
(2) Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη
κατά περίπτωση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέω−
ση: οποτεδήποτε μετά την κατάταξη ή επανακατάταξή
τους.
3. Οι ανυπότακτοι μπορούν να υπαχθούν στις διατά−
ξεις της παρούσας απόφασης, μετά την διακοπή της
ανυποταξίας τους.
4. Η υπαγωγή στις παραπάνω διατάξεις και η τυχόν
ακύρωσή της, γνωστοποιούνται στη μονάδα που υπη−
ρετεί ο ενδιαφερόμενος, με σχετική μεταβολή από το
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
Άρθρο 3
Ακύρωση υπαγωγής
Η υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις ακυρώνεται στην
περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι τελούν σε μια από

τις καταστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης, κατόπιν σχετικού εγγράφου που
αποστέλλεται άμεσα από την μονάδα του ενδιαφερό−
μενου προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή
της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από
τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών
Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ö
Αριθμ. 67016/IB/108
(2)
Τροποποίηση καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης
του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για δαπάνες πληρωμής
ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το 2011.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2362/1995 για το Δημόσιο Λογιστικό και ιδίως
το άρθρο 20, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον
Ν. 3871/10 (ΦΕΚ, 141/Α΄).
2. Τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2011.
3. Τον Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/Α/24−11−1983) για τη «Δομή
και τη Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων».
4. Το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1238/82 (ΦΕΚ 35/Α/
23.3.1982).
5. Την αριθμ. 2/90675/0020/24−12−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη «Διάθεση των
πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011».
6. Την αριθμ. 44409/ΙΒ/62/11−4−2011 (ΦΕΚ 664/τ.Β΄/20.4.2011)
απόφαση καθορισμού της ετήσιας επιχορήγησης των
Τ.Ε.Ι. για λειτουργικές δαπάνες για το 2011.
7. Την αριθμ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/30−12−10 υπουργική
απόφαση περί «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋ−
πολογισμού οικον. έτους 2011 του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επιμέρους
ΚΑΕ» (ΦΕΚ 2158/31−12−2010 τ.Β΄).
8. Το αριθμ. ΔΦ2.2/Α/2687/9−05−2011 έγγραφο του ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ποσού 1.000.000 €, η οποία βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 2422 του Φ19/240, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 44409/ΙΒ/62/11−4−2011 (ΦΕΚ
664 τ.Β΄/20−4−2011) υπουργική απόφαση με την οποία
καθορίστηκε η επιχορήγηση προς τα ΤΕΙ της χώρας,
για την κάλυψη λειτουργικών τους δαπανών, μόνο όσο
αφορά στην επιχορήγηση για το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
και η οποία διαμορφώνεται ως εξής (ΚΑΕ 2422 του Φ.
19−240):
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ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ
Τ.Ε.Ι.

€

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

€

ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣ/
ΝΙΚΗ

Από

7.500.000

7.500.000

Σε

8.500.000

8.500.000

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 44409/ΙΒ/62/11−4−2011
υπουργική απόφαση.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει τμηματικά
εντός των ορίων διάθεσης της πίστωσης, όπως αυτά
προσδιορίζονται κάθε φορά με τα οριζόμενα στις σχε−
τικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ποσοστά
διάθεσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
Αριθ. Φ.12/555/66447/Γ1
(3)
Τροποποίηση− συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/518/61284/
Γ1/27−5−2011 (ΦΕΚ 1092/2−6−2011 τ.Β΄) υπουργικής από−
φασης.
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του
Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188,
τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις».
3. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998,
(ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτι−
κών Σχολείων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄),
5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφα−
σης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010) περί «Καθορισμού αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων».
6. Τις με αριθμ. 7/2005 και 12/2006 πράξεις του Τμήματος
Πρωτοβάθμιας εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την με υπ’ αριθμ.
Φ. 12/518/61284/Γ1/27−5−2011 (ΦΕΚ 1092/2−6−2011 τ.Β΄) υπουρ−
γική απόφαση ως εξής:
1. Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και στα
σχολεία με ΕΑΕΠ, οι μαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά
το σχολικό έτος 2011−2012 στην Στ΄ τάξη του δημοτικού
σχολείου, θα διδαχθούν και στην τάξη αυτή, τη δεύτερη
ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη.

19831

2. Στα σχολεία αυτά ορίζεται ελάχιστος αριθμός δε−
καπέντε (15) μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων δι−
δασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
3. Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νη−
σιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.),
μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό
δώδεκα (12) μαθητών, με απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή.
4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για
τους μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011−
2012 στην Στ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.
5. Για την επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας που θα
διδάσκεται στο σχολείο, την τελική απόφαση έχει ο
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα
λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των Διευθυντών
Διευθύνσεων Π.Ε.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμ. Φ.12/518/61584/Γ1/ 27.5.2011
(ΦΕΚ 1092/2−6−2011 τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «διδα−
σκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
Αριθμ. 67183/Γ2
(4)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 118842/Γ2/
17.9.2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενι−
κού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ 78 Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1, περ. στ. του ν. 3475/2006
(ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο−
βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄)
απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθη−
μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/03−11−2010 (θέμα 3ο) και 4/09−02−
2011 (θέμα 4ο) πράξεις του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 από−
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του
Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου
και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 118842/
Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» ως ακολούθως:
1. Τα μαθήματα «Λειτουργία επισιτιστικών επιχει−
ρήσεων», «Δομή και λειτουργία ξενοδοχειακών μονά−
δων», «Τουριστική οικονομία», «Λειτουργία τμήματος
ορόφων» και «Εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ στις
επισιτιστικές επιχειρήσεις», που προβλέπονται στην
ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρε−
σιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζονται ως
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ09
(Οικονομολόγων), ΠΕ18.02 (Διοίκησης Επιχειρήσεων)
και ΠΕ18.03 (Λογιστικής).
2. Το μάθημα «Τουρισμός−πολιτισμός−κοινωνία», που
προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επι−
σιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄
ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ02 (Φιλολόγων).
3. Το μάθημα «Τουριστική Γεωγραφία», που προβλέ−
πεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστι−
κών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ)
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανά−
θεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ10 (Κοινωνι−
ολόγων).
4. Τα μαθήματα «Λειτουργία κουζίνας και βασικές αρ−
χές μαγειρικής τέχνης» και «Οινογνωσία και τεχνικές
σερβιρίσματος οίνων», που προβλέπονται στην ειδικό−
τητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄
τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων
μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαι−
δευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής
απόφασης, ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευ−
τικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρή−
σεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της
ειδικότητας ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων Τροφίμων−Διατροφής−
Οινολογίας και Τεχν. Ποτών).
5. Το μάθημα «Ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους
εργασίας», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδο−
χειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.
Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημά−
των των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών
σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφα−
σης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς
της ειδικότητας ΠΕ14.04 (Γεωπόνων) και ως Β΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.36
(Τεχνολόγων Τροφίμων−Διατροφής−Οινολογίας και
Τεχν. Ποτών).

6. Τα μαθήματα «Οργάνωση επισιτιστικών επιχειρήσε−
ων», «Μηχανοργάνωση Υποδοχής Ξενοδοχείου», «Ι. Έλεγ−
χος και τιμολόγηση στις επισιτιστικές και ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις ΙΙ. Σύνθεση καταλόγου και μενού», «Τουρι−
στικό Μάρκετινγκ» και «Λειτουργία Υποδοχής Ξενοδο−
χείου» που προβλέπονται στην ειδικότητα Ξενοδοχει−
ακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.
του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων
των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε
Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης,
ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ει−
δικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄
ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ09
(Οικονομολόγων), ΠΕ18.02 (Διοίκησης Επιχειρήσεων) και
ΠΕ18.03 (Λογιστικής).
7. Το μάθημα «Λειτουργία μπαρ», που προβλέπεται
στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπη−
ρεσιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικο−
τήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω
υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων
Τροφίμων−Διατροφής− Οινολογίας και Τεχν. Ποτών) και
ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων).
8. Το μάθημα «Ι. Τουριστική Νομοθεσία ΙΙ. Εργασια−
κές Σχέσεις στον τουρισμό», που προβλέπεται στην
ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρε−
σιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ει−
δικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ13 (Νο−
μικής−Πολιτικών Επιστημών) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών
Επιχειρήσεων).
9. Το μάθημα «Αγγλικά ειδικότητας», που προβλέπε−
ται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄
ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας).
10. Το μάθημα «Γαλλικά ειδικότητας», που προβλέπε−
ται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄
ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας).
11. Το μάθημα «Γερμανικά ειδικότητας», που προβλέ−
πεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄
ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 118842/Γ2/17−09−2008
(ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
Αριθμ. 67182/Γ2
(5)
Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμμα−
τος Σπουδών της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και
Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας
του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.

4.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1Θ

5.

ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΡΒΙΡΙ
ΣΜΑΤΟΣ ΟΙΝΩΝ

2 (1Θ+1Ε)

6.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1Θ

7.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

3Θ

8.

ΓΑΛΛΙΚΑ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2Θ

9.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2Ε

10.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2Θ

11.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

2 (1Θ+1Ε)

12.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

2Θ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 18 του ν. 3475/2006
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146
Α΄).
2. Την υπ’ αριθ. 28118/Γ2/4−02−2008 υπουργική απόφαση
με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τάξεων
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)» (ΦΕΚ 429 Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. 8/13−04−2011 (θέμα 6ο) πράξη του Τμή−
ματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Την υπ’ αριθ. 56645/Γ2/1−06−2007 υπουργική απόφα−
ση με θέμα «Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελμα−
τικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)» (ΦΕΚ 947 Β΄).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1120/Η/7−1−2010 απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου
και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών της
ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσι−
ών» των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) αρμοδιότητας
του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ως εξής:
Α΄ ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

1.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΩΝ

4 (1Θ+3Ε)

2.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

2Θ

3.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2 (1Θ+1Ε)

19833

25 (18Θ+7Ε)

Β΄ ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΩΝ

3 (1Θ+2Ε)

2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

4 (2Θ+2Ε)

3.

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟ
ΔΟΧΕΙΟΥ

3Ε

4.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΡ

2 (1Θ+1Ε)

5.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΩΝ

2 (1Θ+1Ε)

6.

Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (1ο τετράμηνο)
ΙΙ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥ
(2ο τετράμηνο)

1Θ

7.

ΓΑΛΛΙΚΑ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

3Θ

8.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

3Θ

9.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2Θ

10.

Ι. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1ο τετρά
μηνο)
ΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙ
ΣΜΟ (2ο τετράμηνο)

2Θ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

25 (16Θ+9Ε)

2. Ως αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων της ανω−
τέρω ειδικότητας, από της ενάρξεως λειτουργίας της
έως τη σύνταξη αναλυτικού προγράμματος από το
ΥΠΔΒΜΘ, ορίζεται, αναλογικά εφαρμοζόμενο, το ανα−
λυτικό πρόγραμμα των αντίστοιχων μαθημάτων της ει−
δικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσι−
ών» του Ο.Τ.Ε.Κ., όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ’
αριθ. 9342/09−10−2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1534 Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 66580
(6)
Πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων και Κέντρων
Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ−
θρου 2 του Ν.3868/10 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α/2010).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη
«Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης
στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στους υπαλλήλους και τα
μέλη των οικογενειών… και στους μόνιμους κατοίκους
ορισμένων νήσων…» (ΦΕΚ 1357/Β/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/A/2005) και το γεγονός ότι δεν θα προκληθεί επιπλέον
δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ4α/137327 κοινής από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο συνεργασίας των
Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ με τα Στρα−
τιωτικά Νοσοκομεία και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες
των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 1757/Β/9.11.2010), όπως
αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει με τις δια−
τάξεις των ομοίων Υ4α/οικ. 18421 (ΦΕΚ 257/Β/16.2.2011) και
Υ4α/οικ40638 (ΦΕΚ 570/τ.Β΄/11.4.2011) αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 10 της αριθμ. Υ4α/137327 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης αντικαθίσταται και προστίθενται πα−
ράγραφοι 11−18 ως εξής:
«10. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των παρακάτω
Σταθμών Τηλεϊατρικής (ΣΤΗΛ) του Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείων (ΟΠΣΝ) «ΦΙΛΙΠ−
ΠΟΣ» στους Ιατρούς / Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ εφόσον
απαιτηθεί και είναι δυνατόν:
(1)
Νήσος Μεγίστη
(2)
Νήσος Τήλος
(3)
Νήσος Κάλυμνος
(4)
Νήσος Λέρος
(5)
Νήσος Ικαρία
(6)
Νήσος Σαμοθράκη
(7)
Νήσος Κάρπαθος
(8)
Νήσος Πόρος
(9)
Νήσος Χάλκη
(10)
Νήσος Σκύρος
(11)
Νήσος Σαντορίνη
11. Η λειτουργία των ΣΤΗΛ της προηγούμενης παρα−
γράφου είναι ανεξάρτητη από την προβλεπόμενη στο
υπό στοιχείο 6 του προοιμίου κοινή υπουργική απόφα−
ση, σχετικά με την περίθαλψη των κατοίκων των νήσων
σε συγκεκριμένα στρατιωτικά νοσοκομεία.
12. Η λειτουργία των ΣΤΗΛ της προηγούμενης παρα−
γράφου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις δυνατό−
τητες και τις διαδικασίες επιχειρησιακής λειτουργίας
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων τα οποία διαθέτουν

Κέντρα Συντονισμού Τηλεϊατρικής (ΚΕΣΤΗΛ) που υπο−
στηρίζουν κάθε ΣΤΗΛ, χωρίς μεταβολή του τρόπου λει−
τουργίας τους.
13. Οι υπηρεσίες των ΣΤΗΛ θα προσφέρονται κατά
προτεραιότητα στο στρατιωτικό προσωπικό και τους
δικαιούχους περίθαλψης στα νοσοκομεία των Ενόπλων
Δυνάμεων.
14. Από την παρούσα, δεν προκύπτει υποχρέωση των
Ενόπλων Δυνάμεων να τηρούν σε ετοιμότητα προσω−
πικό, εξοπλισμό ή οχήματα, για την αντιμετώπιση περι−
στατικών του ΕΣΥ.
15. Η δαπάνη περίθαλψης θα βαρύνει:
α. Τον ασφαλιστικό φορέα του περιθαλπόμενου, εφό−
σον η δαπάνη δικαιολογείται από το φορέα, σε διαφο−
ρετική περίπτωση θα βαρύνει τον ίδιο.
β. Τους ίδιους τους περιθαλπόμενους, εφόσον δε δι−
καιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης από ασφα−
λιστικό φορέα η είναι αλλοδαποί.
γ. Το ΥΥΚΑ για όσους είναι κάτοχοι πιστοποιητικού
κοινωνικής προστασίας (βιβλιάριο απορίας).
16. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορί−
ζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από τα συναρμόδια
Υπουργεία.
17. Η διαδικασία λογιστικής τακτοποίησης των δαπα−
νών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
18. Διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικού με χρήση
Τηλεϊατρικής:
α. Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός της νήσου
που διατίθεται σταθμός Τηλεϊατρικής, εκτιμήσει ότι
χρειάζεται τη συνδρομή υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, ενη−
μερώνει τηλεφωνικά την αρμόδια Στρατιωτική Μονάδα
και αποστέλλει το ασθενοφόρο όχημα που διαθέτει για
την παραλαβή του εξοπλισμού.
β. Ο οδηγός ή ο νοσοκόμος του ασθενοφόρου χρε−
ώνεται και παραλαμβάνει τον εξοπλισμό Τηλεϊατρικής
από τη Στρατιωτική Μονάδα και είναι υπεύθυνος για την
επιστροφή του στη Μονάδα μετά το πέρας του περιστα−
τικού. Σε περίπτωση βλάβης η απώλειας του παρεχο−
μένου εξοπλισμού, το κόστος θα βαρύνει το εποπτεύον
Νοσοκομείο στο οποίο ανήκει η Μονάδα Υγείας.
γ. Σε περίπτωση που στη νήσο δεν διατίθεται ασθε−
νοφόρο του ΕΣΥ, τότε τον εξοπλισμό τον μεταφέρει
όχημα της Στρατιωτικής Μονάδας.
δ. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του εξοπλισμού, της
σύνδεσης και της εκμετάλλευσης των υπηρεσιών Τηλε−
ϊατρικής στη Μονάδα του ΕΣΥ είναι ο θεράπων ιατρός
και το προσωπικό της Μονάδας του ΕΣΥ.
Οι ιατροί και το λοιπό προσωπικό της Μονάδας του
ΕΣΥ υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες
εκπαιδεύσεις σε θέματα Τηλεϊατρικής που πραγματο−
ποιεί η Στρατιωτική Μονάδα, ώστε να είναι σε ετοιμό−
τητα να ανταποκριθούν σε κάθε περιστατικό».
Κατά τα λοιπά η εν λόγω απόφαση παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

