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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1645
10 Αυγούστου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθµ. οικ 2/ 54544/0025
(1)
Καθορισµός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
προς τις Τράπεζες και το Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων σε δάνεια για την αγορά κατοικίας και
επαγγελµατικής στέγης.

Καθορισµός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου
προς τις Τράπεζες και το Ταµείο Παρακαταθη−
κών και Δανείων σε δάνεια για την αγορά κατοι−
κίας και επαγγελµατικής στέγης. ....................................
Ψηφιακή τάξη. ..........................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλή−
λους του Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., από 1.7.2009 έως
31.12.2009. ..............................................................................................
Καθορισµός αριθµού θέσεων για το Δήµο Μαγούλας
Αττικής που πληρούνται από άτοµα που προστα−
τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανοµή των
θέσεων αυτών...................................................................................
Καθορισµός αριθµού θέσεων για το Δήµο Βύρωνα, που
πληρούνται από άτοµα που προστατεύονται από
το ν. 2643/1998 και κατανοµή των θέσεων αυτών.
Καθορισµός αριθµού θέσεων για τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, που πληρούνται από
άτοµα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998
και κατανοµή των θέσεων αυτών....................................
Επιστηµονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας
Αιµοκάθαρσης, της εταιρείας µε την επωνυµία
«ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε », στην
νήσο Αίγινα. ........................................................................................
Έγκριση επιβολής εισιτηρίου στη Μονή Ζυγού Ουρα−
νούπολης. ..............................................................................................
Έγκριση επιβολής εισιτηρίου στο Αρχαιολογικό Μου−
σείο Κισάµου. ....................................................................................
Ανάκληση της ΙΕ/1804/ΝΝ 80779/ Ν. 1892/90/15.7.2009
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης .................................
Έγκριση σύµβασης µίσθωσης έργου στο Κέντρο Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Κοινότητας Αρρέ−
νων Ν. Καστοριάς ..........................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. .............................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην Χατζήκώστα Κωνσταντίνο
του Κωνσταντίνου.........................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ
/21.7.2009) περί εγγυοδοσίας του Ελληνικού Δηµοσίου
για αγορά κατοικίας και επαγγελµατικής στέγης.
2. Το υπ’ αριθµ. 81/20.3.2002 Προεδρικό Διάταγµα (ΦΕΚ
57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών», αποφασίζουμε:
Η προβλεπόµενη από το άρθρο 23 του ν. 3775/2009
εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου προς τις Τράπεζες
και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε στεγα−
στικά δάνεια οποιουδήποτε νοµίσµατος για το ποσό του
δανείου πέραν του 75% του αναγραφοµένου στο αγο−
ραπωλητήριο συµβόλαιο τιµήµατος αγοράς κατοικίας ή
επαγγελµατικής στέγης και µέχρι κατ΄ ανώτατο το 25%
αυτού, παρέχεται µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των αντισυµβαλ−
λόµενων µερών για την υπαγωγή τους στις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3775/2009 και την τήρηση των
όρων του άρθρου αυτού, η οποία να προκύπτει ρητά
είτε από το κείµενο της δανειακής σύµβασης, είτε από
πρόσθετη πράξη σε αυτή.
β) Δικαιούχοι των δανείων είναι τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπών ή αλλοδαπών µε µόνιµη και νόµιµη
εγκατάσταση στην Ελλάδα.
γ) Το τίµηµα για το οποίο παρέχεται η εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25%
του αναγραφόµενου στο αγοραπωλητήριο συµβόλαιο
αγοράς κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης και σε κάθε
περίπτωση το 25% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή
έχει υπολογισθεί µε ευθύνη του πιστωτικού ιδρύµατος
ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
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δ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν για
τα δάνεια που συνάπτονται από 27.4.2009 και µέχρι
31.12.2010.
ε) Το δάνειο, για το οποίο παρέχεται η εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 23 του ν. 3775/2009, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη. Σε περίπτωση
δευτέρου δανείου για αγορά άλλου ακινήτου δύναται
να παρασχεθεί και περαιτέρω εγγύηση του Δηµοσίου
στον ίδιο δικαιούχο, εφόσον αθροιστικά τα δάνεια δεν
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.
στ) Για τα εν λόγω δάνεια απαιτείται η εγγραφή
εµπράγµατων εξασφαλίσεων που θα διασφαλίζουν το σύ−
νολο του χορηγηθέντος δανείου, συµπεριλαµβανοµένου
και του εγγυηµένου από το Ελληνικό Δηµόσιο ποσού.
ζ) Για τα επιτόκια, τη συνολική διάρκεια και την εξό−
φληση των δανείων, ακολουθείται και εφαρµόζεται η
συνήθης χρηµατοπιστωτική πολιτική της τράπεζας που
επιλέγει ο δανειολήπτης.
η) Τα πιστωτικά ιδρύµατα ή το Ταµείο Παρακατα−
θηκών και Δανείων είναι αρµόδια για τον έλεγχο της
πιστοληπτικής ικανότητας του ιδιώτη και την τήρηση
των όρων του άρθρου 23 του ν. 3775/2009 και της πα−
ρούσας απόφασης.
θ) Πριν την καταγγελία της σύµβασης ή την κατάπτω−
ση της εγγύησης, τα πιστωτικά ιδρύµατα ή το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων εξουσιοδοτούνται να
επαναδιαπραγµατευτούν τους όρους ή τη διάρκεια
δανεισµού, ενηµερώνοντας σχετικά την 25η Διεύθυνση
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του
Γ.Λ.Κ.
Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται, σε κεντρικό
επίπεδο, να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους – 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυή−
σεων, Δανείων και Αξιών τα ακόλουθα:
1. Κάθε µήνα, σε ηλεκτρονική µορφή, κατάσταση στην
οποία αναφέρονται τα δάνεια που χορηγήθηκαν τον
προηγούµενο µήνα µε τα παρακάτω στοιχεία:
− Κωδικός Τράπεζας
− Αριθµός λογαριασµού
− Υποκατάστηµα
− Επώνυµο δανειολήπτη
− Όνοµα δανειολήπτη
− Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
− Κωδικός Δ.Ο.Υ.
− Δ.Ο.Υ.
− Αριθµός και ηµεροµηνία απόφασης εγγύησης
− Αριθµός σύµβασης
− Ηµεροµηνία σύµβασης
− Εγκριθέν κεφάλαιο δανεισµού
− Ηµεροµηνία εκταµίευσης
− Ποσό εκταµίευσης
− Ποσοστό εγγυηµένου δανείου
− Διάρκεια δανείου
−Συνολικός αριθµός δόσεων
− Ενυπόθηκη διασφάλιση
− Λοιπές ασφάλειες
− Ύψος εµπράγµατων ασφαλειών
− Είδος εµπράγµατων ασφαλειών
2. Κάθε εξάµηνο, κατάσταση ανά δανειολήπτη
(ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ) στην οποία αναφέρονται τα ανεξό−
φλητα υπόλοιπα των δανείων που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3775/2009.

Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύµβασης,
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τον κανονισµό
της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω µη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του δανειολήπτη, η εγγύηση καταπίπτει
αναλογικά εις βάρος του Δηµοσίου και, προκειµένου να
εξοφληθεί, οι τράπεζες ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων οφείλουν, να υποβάλλουν στην 25η Διεύθυνση
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του
Γ.Λ.Κ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της δανειακής σύµβασης, από την οποία
προκύπτει ρητά η συναίνεση των αντισυµβαλλόµενων
µερών για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου
23 του ν. 3775/2009 και η τήρηση των προβλεποµένων
στο άρθρο αυτό όρων.
2. Καταγγελία της δανειακής σύµβασης.
3. Αντίγραφο του συµβολαίου αγοραπωλησίας του
ακινήτου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του δανειολήπτη ότι το σύνολο
των δανείων που έχει λάβει µε την εγγύηση του Ελλη−
νικού Δηµοσίου, βάσει του αρθ. 23 του ν. 3775/2009, δεν
υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
5. Έγγραφη βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ότι ο δανειολήπτης έχει
ελεγχθεί για τυχόν υπέρβαση του ορίου των 500.000
ευρώ.
6. Αντίγραφα των πιστοποιητικών ληφθεισών εµπραγ−
µάτων ασφαλειών και βαρών.
7. Εκτίµηση της τράπεζας για την αξία του ακινήτου
εκδοθείσα κατά το χρόνο χορήγησης του δανείου.
8. Τα οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία δικαιο−
λογητικά για τη µόνιµη και νόµιµη εγκατάσταση του
δανειολήπτη.
9. Αντίγραφο της κίνησης του λογαριασµού.
10. Συγκεντρωτική κατάσταση της οφειλής.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να υποβάλλουν
τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός µηνός από την κα−
ταγγελία, χρονικό διάστηµα για το οποίο το Ελληνι−
κό Δηµόσιο καλύπτει µε τη εγγύησή του τους τόκους
υπερηµερίας.
Μετά την καταβολή της εγγύησης µε την προσκόµιση
των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα πιστωτικά ιδρύµατα
υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέρ−
γειες για την είσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών µε
την ίδια επιµέλεια που δείχνουν και για τα δάνεια που
χορηγούν χωρίς την εγγύηση του Δηµοσίου. Ταυτόχρο−
να, υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως την 25η
Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και
Αξιών του Γ.Λ.Κ. σε µηνιαία βάση για τα πεπραγµένα
τους, ως εντολοδόχοι του, κατά τα οριζόµενα στην παρ.
5 του αρθρ 23 του ν. 3775/2009.
Το Ελληνικό Δηµόσιο, ως εγγυητής αναλαµβάνει την
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυηµένων απαιτήσεων
των Τραπεζών εντός τριµήνου από την καταγγελία που
θα περιλαµβάνουν το ανεξόφλητο εγγυηµένο ποσό κε−
φαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συµβατικούς και
υπερηµερίας) και τέλος, τα έξοδα επίδοσης της αναγ−
γελίας κλεισίµατος λογαριασµού, σύµφωνα µε τις προϋ−
ποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
23 του ν. 3775/2009 και στην παρούσα απόφαση.
Η αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που θα ανακύ−
ψουν κατά την υλοποίηση της παρούσας, ανατίθεται στη
Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και
Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25−Τµήµα Β΄).
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Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σε περί−
πτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δηµοσίου προ−
καλείται δαπάνη, η οποία δεν είναι δυνατόν να προσδι−
ορισθεί και θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασµό GR
1301000230000000002340396 «Γ.Λ.Κ. Δ25 – Κεφάλαιον
Ασφαλίσεως Χρηµατοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυ−
ήσει του Ελληνικού Δηµοσίου».
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3775/2009.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠOΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθµ. 88310/Γ2

Ψηφιακή τάξη.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1304/1982 «Για
την επιστηµονική−παιδαγωγική καθοδήγηση και τη δι−
οίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική−Επαγγελµατική
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 «Δοµή
και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1824/1988 «Ρύθµιση
θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού
Έργου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Την υπ’ αριθµ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 Υ.Α.
(ΦΕΚ 1340 Β΄) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων
και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερεια−
κών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των διευ−
θυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και
ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
7. Την υπ’ αριθµ. 54530/Γ2/1.6.2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 771 Β΄)
«Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεων του Ηµερησίου Γυµνασίου».
8. Τις υπ’ αριθµ. 21072α/Γ2/28.2.2003 και 21072β/
Γ2/28.2.2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 303 και 304 Β΄) «Διαθεµατικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
Δηµοτικού – Γυµνασίου:…»
9. Την υπ’ αριθµ. 08/2009 Πράξη του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (Π.Ι.).
10. Την ανάγκη ένταξης της ηλεκτρονικής µάθησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποφασίζουμε:
1. Με κεντρικό στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκ−
παιδευτικού συστήµατος που θα εξοικειώνει το µαθητή
µε τη σύγχρονη τεχνολογία, θα παρέχει νέες δεξιότη−
τες αλλά και ολοκληρωµένη παιδεία και µε δεδοµένο
ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής
και της επικοινωνίας δηµιούργησε νέες προοπτικές
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στη διαδικασία της µάθησης και η αξιοποίησή τους
µπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός θεσµός της
εκπαίδευσης, καθώς έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει
αποτελεσµατικά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων,
εισάγεται από το σχολικό έτος 2009−2010 στα Γυµνάσια
όλης της χώρας η συστηµατική διδασκαλία ενοτήτων
του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών µε τη χρήση
νέων τεχνολογιών.
2. Κατά την πρώτη πειραµατική εφαρµογή του ανω−
τέρω προγράµµατος, που θα λειτουργήσει αρχικά
στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου, θα διδάσκονται και µε τη
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή δυο (2) τουλάχιστον
µαθήµατα του ωρολογίου προγράµµατος από τα παρα−
κάτω τέσσερα (4) που ορίστηκαν, µε βάση τα δεδοµένα
που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στην εκπαιδευτική κοινότητα, και τα οποία θεωρούνται
ως εκπαιδευτικά προσφορότερα:
i. Γεωγραφία
ii. Ιστορία
iii. Βιολογία / Φυσικές Επιστήµες
iv. Μαθηµατικά
3. Τα τµήµατα της διδακτέας ύλης, η διδασκαλία
των οποίων θα γίνεται µε τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, θα επιλέγονται από τους διδάσκοντες µε
κριτήριο την καταλληλότητα του συγκεκριµένου διδα−
κτικού µέσου για την επίτευξη καλύτερου εκπαιδευτικού
αποτελέσµατος και σε ποσοστό µέχρι 30% του συνόλου
της διδακτέας ύλης. Στα επόµενα σχολικά έτη ο αριθµός
των µαθηµάτων και του ποσοστού της διδακτέας ύλης
είναι δυνατόν να αυξηθεί, εφόσον κριθεί σκόπιµο, µετά
την αξιολόγηση του πρώτου έτους εφαρµογής της εν
λόγω δράσης.
4. Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα χορηγεί, κάθε χρόνο, αρχής
γενοµένης από το σχολικό έτος 2009−2010, ικανό αριθµό
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στα Γυµνάσια όλης
της χώρας πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους,
έτσι ώστε κάθε µαθητής της Α΄ τάξης του Δηµόσιου
Γυµνασίου να εξοπλίζεται µε ένα φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή, τον οποίο θα χρησιµοποιεί και τα επόµενα
δυο χρόνια στη σχολική αίθουσα και του οποίου την
κατοχή θα διατηρεί και µετά την αποφοίτησή του. Πα−
ράλληλα, θα διατίθεται και αριθµός φορητών ηλεκτρο−
νικών υπολογιστών, που θα χρησιµοποιούνται από τους
εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν στην Α΄ Γυµνασίου.
5. Το διδακτικό υλικό που θα χρησιµοποιείται, θα εί−
ναι το ψηφιακό υλικό που έχει στη διάθεσή του το ΥΠ.
Ε.Π.Θ. (εκπαιδευτικό λογισµικό, εφαρµογές λογισµικού,
σενάρια, κ.λπ.) και το οποίο θα αναπροσαρµόζεται και
θα εµπλουτίζεται όπου χρειάζεται.
6. Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν τα µαθήµατα µε
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι εκπαιδευτικοί
της αντίστοιχης προς τα ανωτέρω µαθήµατα ειδικό−
τητας, που κατέχουν επιπλέον την πιστοποίηση του
προγράµµατος επιµόρφωσης Β΄ Επιπέδου εκπαιδευ−
τικών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.
Ελλείψει των ανωτέρω εκπαιδευτικών, µπορούν να δι−
δάσκουν τα µαθήµατα και εκπαιδευτικοί που κατέχουν
γνώση πληροφορικής και χειρισµού Η/Υ, όπως αυτή
ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του
π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου µόνο του π.δ.
347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄) και την παρ. 4 του άρθρου µόνο

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

του π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄). Το εκπαιδευτικό προσωπικό
που θα συµµετάσχει στη δράση θα προτείνεται, κατόπιν
εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, από το
Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και θα εγκρίνεται
από το Σύλλογο διδασκόντων και την οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
7. Η χρηµατοδότηση υλοποίησης του έργου θα εντα−
χθεί στο Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, [«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς»
(Ε.Σ.Π.Α.)], στο πλαίσιο σχεδιασµού του αναπτυξιακού
προγράµµατος περιόδου 2007−2013 για τη χρηµατοδότηση
προγραµµάτων και δοµών εκπαίδευσης.
8. Τα όργανα και οι διαδικασίες συντονισµού και
υλοποίησης του ως άνω προγράµµατος και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια, θα οριστούν µε νεότερες αποφάσεις του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. Α/20297
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του
Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ., από 1.7.2009 έως 31.12.2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18, τ.Α΄/14.2.1992),
«Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθµ. 121/25.5.1992 (Φ.Ε.Κ. 371, τ.Β΄/9.6.1992),
Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Κανονισµός λειτουργίας του Οργανισµού
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)»,
όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/22.12.2003
(ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23.12.2003), «Μισθολογικές ρυθµίσεις λει−
τουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
µονίµων στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και αντιστοί−
χων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις».
4. Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Ε.Κ. και στα λειτουργούντα
Ι.Ε.Κ. της Χώρας δεν καθίσταται δυνατή η διεκπεραίω−
ση της εργασίας εντός του κανονικού ωραρίου λόγω
έλλειψης υπαλλήλων και δεδοµένου ότι το ωράριο λει−
τουργίας των Ι.Ε.Κ. είναι 8.00 π.µ. έως 10.30 µ.µ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης», ύψους 493.920,00 ευρώ περίπου για το Β΄
εξάµηνο του οικονοµικού έτους 2009. Για την ανωτέρω
δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό
του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης» του οικονοµικού έτους 2009 ύψους
987.840,00 ευρώ υπό φορέα 0260 και Κ.Α.Ε. 0261.
6. Την Απόφαση επί του θέµατος 3α, της µε αριθµό
24/18.6.2009 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφα−
σίζουμε:
Την έγκριση από 1.7.2009 µέχρι 31.12.2009 καθιέρω−

σης υπερωριακής απασχόλησης για 280 υπαλλήλους
που υπηρετούν στον Ο.Ε.Ε.Κ., στο Παράρτηµα Ο.Ε.Ε.Κ.
Θεσσαλονίκης, στα 100 Ι.Ε.Κ. και 14 παραρτήµατα αυ−
τών και µέχρι 360 ώρες υπερωρίας ανά υπάλληλο. Η
υπερωριακή απασχόληση γίνεται πέραν του κανονικού
ωραρίου. Ο συγκεκριµένος αριθµός υπερωριών των
υπαλλήλων ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Προ−
έδρου του Ο.Ε.Ε.Κ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. 20614/631
(4)
Καθορισµός αριθµού θέσεων για το Δήµο Μαγούλας
Αττικής που πληρούνται από άτοµα που προστα−
τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανοµή των θέ−
σεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.
2643/1998 (220/Α΄) «Μέριµνα για την απασχόληση προσώ−
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ−
ει µετά την τελευταία τροποποίηση του µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγµατικά
κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, ρυθµίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. 3205/19.6.2009 έγγραφο του Δήµου Μα−
γούλας Αττικής, για την επικείµενη έκδοση προκήρυξης
πλήρωσης δεκαπέντε (15) συνολικά θέσεων εργασίας
τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και
ειδικοτήτων, για το Δήµο Μαγούλας Αττικής.
5. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 200606/25.7.2006
προηγούµενης απόφασης µας για την Κοινότητα Μα−
γούλας Αττικής, καθορίζουµε το συνολικό αριθµό των
θέσεων εργασίας για το Δήµο Μαγούλας Αττικής, που
πρόκειται να πληρωθούν από άτοµα που προστατεύο−
νται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε µια (1).
Β. Η ανωτέρω θέση δίδεται, στην κατηγορία Πολυτέ−
κνων (περίπτωση α΄ της παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)
και θα καλυφθεί από άτοµο της Υποχρεωτικής Εκπαί−
δευσης, ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών Γενικά.
ΝΟΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ Δήµος Μαγούλας

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ν. 2643/
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1998

ΥΕ 16 Εργατών
Πολυτέκνων
Γενικά

1

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθµ. 21391/672
(5)
Καθορισµός αριθµού θέσεων για το Δήµο Βύρωνα, που
πληρούνται από άτοµα που προστατεύονται από το
ν. 2643/1998 και κατανοµή των θέσεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.
2643/1998 (220/Α΄) «Μέριµνα για την απασχόληση προσώ−
πων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ−
ει µετά την τελευταία τροποποίηση του µε τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγµατικά
κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, ρυθµίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Τα υπ’ αριθµ. 19184/25.6.2009 έγγραφο του Δήµου
Βύρωνα, για την επικείµενη έκδοση προκήρυξης πλήρω−
σης τριάντα (30) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών
υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικο−
τήτων, για το Δήµο Βύρωνα.
5. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθµ. 31749/15.5.2003, 32342/
19.6.2003, 1034/8.8.2003, 1048/14.8.2003 και 1525/2.1.2004
προηγούµενων αποφάσεων µας καθορίζουµε το συνολικό
αριθµό των θέσεων εργασίας για το Δήµο Βύρωνα, που
πρόκειται να πληρωθούν από άτοµα, που προστατεύο−
νται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τρεις (3).
Β. Κατανέµουµε τον ανωτέρω αριθµό θέσεων κατά
κατηγορία προστατευοµένων προσώπων, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α) Ανάπηροι πολέµου και τέκνα τους κ.λ.π.
(περίπτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν.
2643/1998)

1

β) Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (πρώτο εδά−
φιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου
1 ν. 2643/1998)

1

γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του
άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

Γ. Κατανέµουµε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
α/α ΝΟΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑ ν. 2643/
ΣΙΑΣ
1998

1 ΑΤΤΙΚΗΣ Δήµος ΥΕ16 Προσωπικού Αναπήρων
Βύρωνα Εργατών
πολέµου,
Καθαριότητας
τέκνα τους

1
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2 ΑΤΤΙΚΗΣ Δήµος ΥΕ16 Προσωπικού Α.Μ.Ε.Α.
1
Βύρωνα Εργατών
Καθαριότητας
3 ΑΤΤΙΚΗΣ Δήµος ΥΕ16 Προσωπικού Τριτέκνων
1
Βύρωνα Εργατών
Καθαριότητας
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθµ. 21852/690
(6)
Καθορισµός αριθµού θέσεων για τις Περιφερειακές Υπη−
ρεσίες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί−
δευσης του ΥΠΕΠΘ, που πληρούνται από άτοµα που
προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανοµή
των θέσεων αυτών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριµνα για την απασχόληση
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει µετά την τελευταία τροποποίηση του µε
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (220/Α΄)
«Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές
ρυθµίσεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ.
4, του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. 72153/22.6.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, για την
επικείµενη έκδοση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα
(50) συνολικά θέσεων εργασίας τακτικών υπαλλή−
λων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων,
για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ
5. Την υπ’ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 1009/5.8.2003, 1011/5.8.2003
και 201039/26.9.2007 προηγούµενων αποφάσεων µας
καθορίζουµε το συνολικό αριθµό των θέσεων εργασίας
για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, που πρόκει−
ται να πληρωθούν από άτοµα, που προστατεύονται από
τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε τέσσερις (4)
Β. Κατανέµουµε τον ανωτέρω αριθµό θέσεων κατά
κατηγορία προστατευοµένων προσώπων, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α) Έµµεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτω−
σης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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β) Ανάπηροι πολέµου και τέκνα τους
κ.λπ. (περίπτωση δ΄ παραγ. 1 άρθρου 1
1
ν. 2643/1998)
γ) Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (πρώτο εδά−
φιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1
1
ν. 2643/ 1998)
δ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄, της παρ. 1 του
1
άρθρου 1 ν. 2643/1998)
Γ. Κατανέµουµε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
α/α

ΝΟΜΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΠΡΟΣΤΑ ν. 2643/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΙΑΣ
1998

Έµµεσης
1
1 ΑΘΗΝΩΝ Περιφερειακές ΔΕ1
Διοικητικού Α.Μ.Ε.Α.
Υπηρεσίες
Πρωτοβάθµιας
και Δευτερο−
βάθµιας Εκπαί−
δευσης του
ΥΠΕΠΘ
Αναπήρων
1
2 ΑΘΗΝΩΝ Περιφερειακές ΔΕ1
Διοικητικού πολέµου
Υπηρεσίες
τέκνα
Πρωτοβάθµιας
τους
και Δευτερο−
βάθµιας
Εκπαίδευσης
του ΥΠΕΠΘ
Α.Μ.Ε.Α.
1
3 ΑΘΗΝΩΝ Περιφερειακές ΤΕ1
Διοικητικού
Υπηρεσίες
Πρωτοβάθµιας
και Δευτερο−
βάθµιας
Εκπαίδευσης
του ΥΠΕΠΘ
Τριτέκνων
1
4 ΘΕΣΣΑ− Περιφερειακές ΤΕ1
Διοικητικού
ΛΟΝΙΚΗΣ Υπηρεσίες
Πρωτοβάθµιας
και Δευτερο−
βάθµιας
Εκπαίδευσης
του ΥΠΕΠΘ
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθµ. Υ3β/Γ.Π/71394
(7)
Επιστηµονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιµοκά–
θαρσης, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε », στην νήσο Αίγινα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄,236) όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε µε το ν. 3527/2007 παρ. 3, άρθρο
έκτο, Κεφάλαιο Β΄(ΦΕΚ Α΄, 25).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 225/2000 «Καθορισµός
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋπο−
θέσεων... για την έγκριση σκοπιµότητας και την ίδρυση

και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης, εκτός
Νοσοκοµείων και Κλινικών» (ΦΕΚ Α΄ 194).
3. Την υπ’ αριθµ. 9559/23.1.2009 Κοινή Απόφαση περί
ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 85 Β΄).
4. Την υπ’ αριθµ. Υ3β/Γ.Π.156017/22.12.2008 Υπουργική
Απόφαση µε θέµα: Τροποποίηση έγκρισης σκοπιµότητας
για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Χρόνιας
Αιµοκάθαρσης, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΕΦΡΟ−
ΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε», στην νήσο Αίγινα.
5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Υ/9869/08 απόφαση της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αθήνας− Πειραιά, Νοµαρχίας Πειραιά,µε την
οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Μ.Χ.Α, στην εταιρεία µε την
επωνυµία, «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.».
6. Την υπ’ αριθµ. 35 απόφ. της 221ης ολοµέλειας την
25.6.2009 του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουµε την επιστηµονική διασύνδεση της Μο−
νάδας Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) της εταιρείας,
µε την επωνυµία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ε.Π.Ε.» µε το Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ».
Το ως άνω Νοσοκοµείο, θα καλύπτει την εν λόγω Μ.Χ.Α
επιστηµονικώς, στην αντιµετώπιση οξέων προβληµάτων
που τυχόν προκύπτουν.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/111797/2229
(8)
Έγκριση επιβολής εισιτηρίου στη Μονή Ζυγού
Ουρανούπολης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ.
98/Α/22.4.2005).
2. Το π.δ. 4/2009 «Διορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2 Α΄/8.1.2009).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 3028/2002
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.6.2002).
4. Το π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146 Α΄/13.6.2003) «Οργανισµός
του Υπουργείου Πολιτισµού».
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ.
743/Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισµό
των τριών υπογραφών».
6. Τις διατάξεις της παρ. στ΄ του άρθρου 8 του ν.
736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισµού
Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 40
Β΄/16.1.2009) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονοµίας και Οικονοµικών».
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5296/10.11.2008 έγγραφο της 10ις
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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9. Την υπ’ αριθμ. 13/14.4.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται καµία δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουµε το εισιτήριο στη Μονή Ζυγού Ουρανού−
πολης, στο ποσό των δύο (2) ευρώ για το κύριο
µεµονωµένο και ενός (1) ευρώ για το µειωµένο µεµο−
νωµένο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθµ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/45858/955
(9)
Έγκριση επιβολής εισιτηρίου στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Κισάµου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ.
98/Α/22.4.2005).
2. Το π.δ. 4/2009 «Διορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2 Α΄/8.1.2009).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 3028/2002
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (Φ.Ε.Κ. 153 Α΄/28.6.2002)
4. Το π.δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146 Α΄/13.6.2003) «Οργανισµός
του Υπουργείου Πολιτισµού»
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ.
743/Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισµό
των τριών υπογραφών».
6. Τις διατάξεις της παρ. στ΄ του άρθρου 8 του ν.
736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισµού
Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».
7. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 Υ. Α. (Φ.Ε.Κ.
40/Β/16.1.2009) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».
8. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 4126/10.8.2006 και 1506/15.3.2007
έγγραφα της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων.
9. Την υπ. αρ. 13/14.4.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση του
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται καµία δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουµε το εισιτήριο στο Αρχαιολογικό Μου−
σείο Κισάµου, στο ποσό των τριών (3) ευρώ για το
κύριο µεµονωµένο και δύο (2) ευρώ για το µειωµένο
µεµονωµένο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
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(10)
Ανάκληση της ΙΕ/1804/ΝΝ 80779/ ν. 1892/1990/29.5.1996
απόφασης υπαγωγής του Γενικού Γραµµατέα Περι−
φερείας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/7622/4379/ΝΝ 80779/ν. 1892/1990/
15.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφε−
ρείας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης ανακαλείται
αναδροµικά, αφ’ ότου ίσχυσε αρχικά, η υπ’ αριθµ. ΙΕ/1804/
ΝΝ 80779/Ν. 1892/90/29.5.1996 απόφαση υπαγωγής, µε
την οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν. 1892/1990, επέν−
δυση της εταιρείας «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.» που αφορούσε την επέκταση µονάδας παραγωγής
µηχανηµάτων κλιµατιστικών µονάδων και µονοτικών
υλικών στη ΒΙ.ΓΙΕ. Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, συ−
νολικής δαπάνης 720.000.000 δρχ (2.112.986,06 €).
Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δηµόσιο
του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού
178.560.000 δρχ (524.020,54 €) κατά το ποσό των νόµιµων
τόκων, από της εκάστοτε καταβολής, κατά το άρθρο 6
παρ.5 του ν. 1892/1990 και σύµφωνα µε τις διατάξεις περί
εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων Νοµοθεσίας.
Για την παραπάνω απόφαση γνωµοδότησε οµόφωνα
στις 8.7.2009 η Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7
του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
F
Αριθµ. 68793/1602
(11)
Έγκριση σύµβασης µίσθωσης έργου στο Κέντρο Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Κοινότητας Αρρένων
Ν. Καστοριάς
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
β) του ν. 2307/1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµο−
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συµπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 8878/14.12.2005 απόφασή µας, περί
ορισµού εισηγητών και µεταβίβασης εξουσίας υπο−
γραφής «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» αποφάσεων
εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή,
στους Προϊσταµένους Διευθύνσεων και Προϊσταµένους
Τµηµάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα.
3. Το υπ’ αριθμ. 12935/10.11.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης περί δηµοσίευσης των συµβάσεων µίσθωσης έργου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

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

20834

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ 12/89/32088/30.12.2008
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί σύναψης
σύµβασης µίσθωσης έργου στο ΚΕΠ της Κοινότητας
Αρρένων Ν. Καστοριάς, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σύναψης µίας (1) σύµβασης µίσθωσης
έργου µε την Κοινότητα Αρρένων Νοµού Καστοριάς,
διάρκειας έως έξι (6) µήνες, για τη στελέχωση του ΚΕΠ
της Κοινότητας Αρρένων Ν. Καστοριάς.
Επισηµαίνεται ότι η σύµβαση λήγει αυτοδίκαια ταυ−
τόχρονα µε την τοποθέτηση επιλαχόντα στο ανωτέρω
ΚΕΠ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
καθώς και ότι οι νέες συµβάσεις πρέπει να καταρτίζο−
νται µε «κριτήριο την προηγούµενη εµπειρία που απο−
κτήθηκε από τους συµβασιούχους».
Βεβαιώνεται από την Κοινότητα Αρρένων του Ν. Καστο−
ριάς, ότι από τη σύµβαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον
προϋπολογισµό της Κοινότητας στον Κ.Α. 00.6131.01, για
το οικονοµικό έτος 2009, ποσού 6.000,00 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗ.
Με την υπ’ αριθµ. 8248/6.7.2009 απόφαση του Νοµάρχη
Αθηνών χορηγείται στην ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Η Αντινοµάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(13)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Χατζήκώστα Κωνσταντίνο του Κων−
σταντίνου.

Κοζάνη, 13 Φεβρουαρίου 2009

Με την παραπάνω απόφαση Νοµάρχη Κοζάνης έχει
χορηγηθεί στην Χατζηκώστα Κωνσταντίνα του Κων−
σταντίνου άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού.

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

Ο Νοµάρχης

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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