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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 8803/741 (1)
 Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο 
Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότη−
τα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι−
στικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007−2013, ως προς την περίοδο υποβολής προτά−
σεων και Τροποποίηση, Συμπλήρωση και Διόρθωση 
σφαλμάτων του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα − 
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχει−
ρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α).
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α) Π.Δ. 396/

1989 (ΦΕΚ 172/Α) και Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 
261/Α) «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ 
αριθμ. 3584/1996 (ΦΕΚ 147/Β/1996) υπουργικής απόφασης 
«Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού 
της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας».

4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), άρθρο 1, πα−
ράγραφος 3.

5. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α).  
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6. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία:

α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−

κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς.

7. Τη υπ. αρ. Υ352/08−072011 Πρωθυπουργική απόφαση 
«Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη 
Ξυνίδη», (ΦΕΚ 1603/Β/11−07−2011).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 16745/2−12−09 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικο−
νομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με 
«Διορισμό του Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Φούρλα 
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 
512/ Υ.Ο.Δ.Δ./7−12−09).

9. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρι−
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι−
κότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση 
από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Πε−
ριφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).

10. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 
2007GR161PO006).

11. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία − Θράκη (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO008).

12. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα −
Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

13. Την με αριθ. 0(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός 
CCI 2007GR16UPO002).

14. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ−
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ Β΄/1965/2008).

15. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμο−
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη−
τα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. 46680/ΕΥΣ6517/
13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 
58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β/2008 και 2652/Β/2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 
(ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/
Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/
ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

16. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την 
κατηγορία Πράξεων «Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματι−

κότητα», του θέματος προτεραιότητας 09 –«Άλλα μέτρα 
για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ».

17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ−
θρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος 
Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

19. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα 
άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Απο−
κέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσμα−
τικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες δια−
τάξεις».

20. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ540/Β/2008), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

21. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Αντα−
γωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Εν−
διάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του 
ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του 
ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

22. Τις διατάξεις του ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/97) «Όροι 
και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έρ−
γων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα 
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρο−
νται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και 
τεχνολογίας».

23. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α), «Όροι 
και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς 
της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους 
τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας 
και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της 
διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

24. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1, Κεφά−
λαιο Α΄.

25. Την υπ’ αρ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΕΚ 772/Β/2010) κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα «Καθεστώτα 
Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 
για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2007−2013 − ΠΑΑ».

26. Την Υ.Α. με αρ. 2462/706/0020/03−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 
912/20−05−2011) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για 
την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και 
των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στή−
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ριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι−
κότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

27. Το υπ αρ. 2761/496/Α2/20−05−2011 έγγραφο της ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής της πράξης 
«Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»».

28. Την υπ. αρ. Οικ. 5987/466/24−05−2011 Υ.Α. του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος 
«Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
ματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων 
έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα − Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1077/Β/31−05−2011).

29. Το υπ αρ. 3708/706/Α2/13−07−2011 έγγραφο της 
ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Τροποποιήσεων Οδηγού 
Εφαρμογής της Πράξης «Νέα Καινοτομική Επιχειρημα−
τικότητα»».

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 30.000.000,0 €, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 7 της ανωτέρω ανα−
φερόμενης (σχετικό 28) υπ’ αρ. Οικ. 5987/466/24−05−2011 
Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας ως προς την περίοδο υποβο−
λής των προτάσεων έργου προς ένταξη στο Πρόγραμμα 
«Νέα − Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ως εξής:

«Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια 
βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον 
πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλο−
νται από τις 01−08−2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) 
μέχρι τις 30−09−2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού 
τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. www.ependyseis.
gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρ−
χονται και μέσω συνδέσμων άλλων ιστοτόπων/ιστοσε−
λίδών όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό 
του Προγράμματος. Οι περίοδοι υποβολής και οι ειδικοί 
όροι και προϋποθέσεις για κάθε κύκλο παρατίθενται 
αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος».

2. Περίληψη της Απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στις 
ίδιες εφημερίδες που είχε δημοσιευθεί υπ’ αριθμ. Οικ. 
5987/466/24−05−2011 Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Έγκριση 
του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα − Καινοτομική Επι−
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007−2013− και − Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ−
ροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο 
Πρόγραμμα «Νέα — Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

3. Τροποποιούμε τον Οδηγό του Προγράμματος και 
συμπληρώνουμε εκ παραδρομής παραλείψεις στο σώμα 
του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα −Καινοτομική Επι−
χειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007−2013», ως εξής:

i. Στο Κεφάλαιο (8) − «Ύψος Δημοσίας Δαπάνης − Δη−
μόσια Χρηματοδότηση −Στόχοι», η πρώτη παράγραφος 
της ενότητας «8.1 Δημόσια Δαπάνη − Δημόσια Χρημα−
τοδότηση» διαμορφώνεται ως εξής:

«Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρη−
ματοδότησης ανέρχεται στο 60% για ολόκληρη την 
επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις 
επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος.», 
και προσαρμόζεται ο σχετικός πίνανας.

ii. Στο Κεφάλαιο (13) − «Όργανα Υλοποίησης και Διαδι−
κασία Αξιολόγησης», προστίθεται 7o σημείο στο τέλος 
της πέμπτης παραγράφου της ενότητας «13.4 Επιτροπή 
Αξιολόγησης» ως εξής:

• Δυνατότητα να καλεί εμπειρογνώμονες να συμμε−
τέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, με σκοπό την λήψη εξειδικευμένης γνώμης επί 
των επενδυτικών προτάσεων.

iii. Στο «Παράρτημα VI − Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό 
Περιβάλλον − Κατάλογος Καλλικράτιων Δήμων και Δη−
μοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ για την περίοδο 2007 −
2013 με βάση το άρθρο 1, Κεφ. Α. του Ν. 3852/2010)», 
συμπληρώνεται η πρώτη σελίδα του Πίνακα «Κατάλογος 
Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ για την 
περίοδο 2007 − 2013 ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
− ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α6. ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Κερκίνης

Πετριτσίου
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αχινού

Βισαλτίας
Νιγρίτης Εκτός του Δ.Δ. 

Νιγρίτας
Τραγίλου

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αμφίπολης
Κορμίστας
Πρώτης
Ροδολίβους

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Αλιστράτης
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ηράκλεια

Στρυμωνικό

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω τροποποιείται/συμπληρώ−
νεται και το έντυπο υποβολής.

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Οικ. 5987/466
/24.5.2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 1077/Β/31−05−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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    Αριθμ. 81563/Ε5 (2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Τε−

χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Δι−
οικουσών Επιτροπών του Τεχνολογικού Εκπαιδευ−
τικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων και της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για την έκδοση αποφάσεων έγκρι−
σης μετακίνησης και εντολών μετακίνησης του προ−
σωπικού τους.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄) «Δομή 

και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 τ. Α΄) «Πρότυπος Γενικός 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2685/1999(ΦΕΚ 
35 τ. Α΄) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Εκχωρούμε στους Προέδρους των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων και των Διοικουσών Επιτροπών 
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και της ΑΣΠΑΙΤΕ την αρμοδι−
ότητα να εκδίδουν αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης 
και εντολών μετακίνησης, οποιουδήποτε λειτουργού 
ή υπαλλήλου που υπάγεται στην αρμοδιότητα τους, 
για εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, διεξαγωγή 
διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και 
σεμινάρια, εκπαίδευση, έρευνα καθώς και για την εκτέ−
λεση οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2011 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 81504/Δ2 (3)
Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότη−

τας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 14 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄).
2. Του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) 

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού −καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις».

3. Του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄).
4. Της αριθμ. 118842/Γ2/17−9−2008 απόφαση του Υφυ−

πουργού Παιδείας (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων 
Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ».

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

II. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία απόδοσης 
της δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσδιο−
ρίζονται ως εξής:

1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι 
κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο 
μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτηση τους, δεύτερη 
ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό 
αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικό−
τητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/85, 
όπως αυτά ισχύουν.

2. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν μεταταχθεί από 
άλλο κλάδο ή άλλη ειδικότητα, κάνοντας χρήση άλλου 
πτυχίου, επιπλέον του πτυχίου διορισμού, ή, προκειμέ−
νου για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20, των προϋποθέ−
σεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α 18), 
μπορεί να ληφθεί υπόψη για την απόδοση δεύτερης 
ειδικότητας και το πτυχίο με βάση το οποίο έγινε ο 
αρχικός διορισμός.

3. Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας γίνεται με 
απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, 
ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερει−
ακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση ισχύει από 
την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι την αποχώρηση 
του εκπαιδευτικού από την υπηρεσία.

4. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών 
υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους. Σε κάθε αίτηση επισυνάπτονται αντίγραφα του 
πτυχίου που επικαλείται ο εκπαιδευτικός, καθώς και του 
πτυχίου ή των άλλων στοιχείων με βάση τα οποία έγινε 
ο διορισμός ή η μετάταξη του. Προκειμένου δε περί τίτ−
λων σπουδών πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται 
επίσημη μετάφραση και αναγνώριση τους από τον ΔΟ−
ΑΤΑΠ ως ισοτίμων και αντιστοίχων με τα χορηγούμενα 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλο−
νται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 
μέσω του σχολείου στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός. 
Μετά τον έλεγχο τους διαβιβάζονται στο οικείο Ανώτερο 
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο διατυπώ−
νει την πρόταση του, μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

6. Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαί−
δευσης, εκδίδονται μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

7. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου διδάσκουν κατά 
προτεραιότητα μαθήματα της βασικής ειδικότητας τους, 
σε πρώτη και σε δεύτερη ανάθεση. Όταν διδάσκουν 
σε δεύτερη ανάθεση μαθήματα άλλου κλάδου ή, προ−
κειμένου για τους κλάδους ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18, 
άλλης ειδικότητας, μπορεί να καλύψουν μέχρι και 7 
διδακτικές ώρες.

8. Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί 
δεύτερη ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής 
της απόφασης, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου 
υπηρετούν μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη 
ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προη−
γούμενη παράγραφο.

9. Οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι υπεραριθμίες και οι 
αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με 
βάση την κύρια ειδικότητα τους.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Κατ’ εξαίρεση σε λειτουργικά κενά που δεν είναι δυνα−
τό να καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών του ίδιου 
κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας μπορεί να αποσπώνται, 
με βάση τη δεύτερη ειδικότητα τους, εκπαιδευτικοί που 
ανήκουν οργανικά σε σχολείο της περιφερειακής διεύ−
θυνσης εκπαίδευσης όπου υπάρχουν τα κενά. Οι απο−
σπάσεις της περίπτωσης αυτής γίνονται μόνο ύστερα 
από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

11. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ−
μόζονται ανάλογα και για τους εκπαιδευτικούς της Εκκλη−
σιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και για τους εκπαιδευτι−
κούς της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 
Στην περίπτωση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης η δεύ−
τερη ειδικότητα χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 
ΠΔΒΜΘ, ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγω−
γής. Στην περίπτωση της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών 
και Επαγγελμάτων η δεύτερη ειδικότητα χορηγείται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ύστερα από 
πρόταση του υπηρεσιακού της συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Υ4α/46708 (4)

Μερική ανάκληση άδειας λειτουργίας της Μονάδας 
Μεταμόσχευσης του Ω.Κ.Κ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 5 και 64 παρ. 2 

του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α) «Δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων και άλλες διατάξεις». 

2. Το Π.Δ. 6/01 (Φ.Ε.Κ. 3/τ. Α΄/01 ) «Κανονισμός Λειτουρ−
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που 
εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 
του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α)».

3. Την αριθμ. Υ4α/71720/2005 (ΦΕΚ 1043/Β/05) υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας των Μονάδων Μεταμόσχευσης συμπαγών 
Οργάνων, των Μονάδων Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας αυτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. Υ4α/93563/2009 (ΦΕΚ Β, 1660)», που εξα−
κολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του 
Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄).

4. Το Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/τ. Α΄/2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ Α, 240).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 96439/09 Υ.Α. «Χορήγηση 
άδειας λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμόσχευσης Καρ−
διάς − Πνευμόνων στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ» (ΦΕΚ Β, 1503).

6. Το αριθμ. Οικ.626/30−3−2011 έγγραφο του Εθνικού Ορ−
γανισμού Μεταμοσχεύσεων, απόσπασμα πρακτικού συνε−
δρίαση της 21−3−2011 του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ., αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε προσωρινά, για χρονική διάστημα 5 μη−
νών, αρχομένου από 21/3/2011, μετά από πρόταση του 

ΕΟΜ, την άδεια λειτουργίας της Μονάδας Μεταμόσχευ−
σης Πνεύμονα του Ω.Κ.Κ, προκειμένου το ανωτέρω Νο−
σηλευτικό Ίδρυμα να παρουσιάσει πλήρες πρόγραμμα 
ανάπτυξης του Μεταμοσχευτικού του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Π4/ΓΠ 26221 (5)

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ
 της 2ης Υ.ΠΕ. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.

2. Τις ΔΑΑΔ 6294/5373/3.3.2011, ΔΑΑΔ 7219/6080/14.3.2011, 
ΔΑΑΔ 7216/6078/14.3.2011, ΔΑΑΔ 7215/6077/14.3.201, ΔΑΑΔ 
6299/5376/3.3.2011 και ΔΑΑΔ 16003/13432/15.6.2011 Πρά−
ξεις έγκρισης του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού 
σε Μ.Κ.Φ αρμοδιότητάς της.

3. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφα−
ση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας. 

5. 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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005). 

6. Τα Π.Δ 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7.9.2010) και Π.Δ. 63/2011 
(ΦΕΚ 145/Α΄/17.6.2011) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/ Α΄/2009) και του 
Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2010).

8. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 1603/Β΄/2011).

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (Κέντρο 
Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 155.687,04 € περίπου, Θ.Χ.Π. Παιδιών 
Αθηνών 29.732,18 € περίπου, Κ.Α.Α.Π Βούλας 70.000,00 €
περίπου, Κ.Α.Φ.Κ.Α Ρόδου 67.484,00 € περίπου, ΚΕΚΥ−
ΚΑΜΕΑ ΣΑΜΟΥ 10.630,26 € περίπου και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
ΧΙΟΥ 28.960,00 € περίπου, θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (άρθρο 10 παρ. 8),
Ν. 3527/2007 και Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 παρ. 3).

10. Την με αριθ. Π4/ΓΠ οικ. 26169/3.3.2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
κατανομή 197 ατόμων στις Μ.Κ.Φ.

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




