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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Φ/Α/5.29/12962/1403 (1)
  Τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης του Κανονισµού 

λειτουργίας της Ναυτιλιακής και Βιοµηχανικής Πε−
ριοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιαλίου Αστακού Νοµού Αι−
τωλοακαρνανίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 

της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα»

2. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας» όπως τροποποιήθηκε και συ−
µπληρώθηκε από το π.δ. 396/1988 «Οργανισµός της Γ.Γ.Β» 
και το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/1995) «Συµπλήρωση και 
τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 396/1988».

3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/1.2.1996) «Συγχώνευση 
Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποι−
ήθηκε µε το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισµού».

4. Το π.δ. 4/8.1.2009 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/8.1.2009) «∆ιορισµός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθµ. ∆15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 (ΦΕΚ 91/
τ.Β΄/26.1.2009) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά µε την 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα».

6. Την υπ’ αριθµ. ∆Π/Φ6.12/οικ12.13/28.1.2009 (ΦΕΚ 36/
ΤΥΕΘΟ∆/2.2.2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Ανάπτυξης περί διορισµού του Γεωρ−
γίου Αναστασόπουλου στη θέση Γενικού Γραµµατέα 
Βιοµηχανίας.

7. Τις διατάξεις του ν. 2545/1997 «Βιοµηχανικές και 
Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
254/τ.Α΄/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

8. Την υπ’ αριθµ. 173/11.4.1984 κοινή υπουργική από−
φαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισµού και Περι−
βάλλοντος και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οι−
κονοµίας (ΦΕΚ 238/τ.Β΄/1984) «Καθορισµός των ορίων 
τµήµατος της Βιοµηχανικής Περιοχής Μεσολογγίου για 
την εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών 
δραστηριοτήτων».
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9. Το από 15.9.1989 προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ 630/
τ.∆΄/1989) «Έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου της Ναυ−
τιλιακής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού 
της ΕΤΒΑ Α.Ε., που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της 
Κοινότητας Αστακού, Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, και κα−
θορισµός όρων και περιορισµών δόµησης».

10. Το υπ’ αριθµ. 133/10.4.1990 προεδρικό διάταγµα 
(ΦΕΚ 54/τ.Α΄/1990) «Ίδρυση ελεύθερης ζώνης στη ΝΑ.ΒΙ.
ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας».

11. Την υπ’ αριθµ. 35197/1732/16.12.1999 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης «Υπαγωγή της Ναυτιλιακής Βι−
οµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) 
στις διατάξεις του νόµου 2545/1997 περί Βιοµηχανικών 
και Επιχειρηµατικών Περιοχών».

12. Την υπ’ αριθµ 37611/1863/24.12.1999 απόφαση του 
Υφ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2216/Β/1999) ορισµού της ΑΣΤΑΚΟΣ 
ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΕ ως φορέας ΒΕ.ΠΕ για την υλοποίηση 
έργων συµπλήρωσης της υποδοµής της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.

13. Την υπ’ αριθµ. 133032/5.9.2003 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Ανάπτυξης, Εµπορικής 
Ναυτιλίας και Πολιτισµού «Έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού 
Αιτωλοακαρνανίας ».

14. Την υπ’ αριθµ. 2568/144/Φ.ΝΑΒΙΠΕ/6.2.2004 (ΦΕΚ 
326/τ.Β΄/11.2.2004) κοινή υπουργική απόφαση περί «κα−
θορισµού της θέσης, της έκτασης και των ορίων της 
Ναυτιλιακής Βιοµηχανικής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστα−
κού (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και έγκρισης 
του Φορέα ΒΕΠΕ των έργων και των Περιβαλλοντικών 
όρων».

15. Την υπ’ αριθµ. 125813/30.1.2007 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Ανάπτυξης, Πολιτισµού, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Εµπορικής Ναυτιλίας 
τροποποίησης της µε υπ’ αριθµ. 133032/5.9.2003 κοινή 
υπουργική απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
για τα έργα της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αι−
τωλοακαρνανίας».

16. Την υπ’ αριθµ. 31506/2409/23.12.2005 υπουργ. από−
φαση (ΦΕΚ 1829/τ.Β΄/23.12.2005) έγκρισης Κανονισµού 
Λειτουργίας της Ναυτιλιακής και Βιοµηχανικής Περιοχής 
(ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλατυγιαλίου Αστακού.

17. Την υπ’ αριθµ. Φ/Α/5.29/23475/2157/10.12.2007 (ΦΕΚ 
2385/Β/18.12/2007) υπουργική απόφαση έκδοσης διαπι−
στωτικής απόφασης για την ολοκλήρωση των έργων 
υποδοµής και την δυνατότητα λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ 
Πλατυγιαλίου Αστακού.

18. Την υπ’ αριθµ. Τ 3350/11/10.7.2007 κοινή υπουργική 
απόφση «Ορισµός νέου Φορέα Οργάνωσης ∆ιοίκησης 
και ∆ιαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ στο 
Πλατυγιάλι. Αστακού».

19. Την υπ’ αριθµ. 8804/5.6.2009 αίτηση της ΑΚΑΡΠΟΡΤ 
ΑΕ, αποφασίζουµε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 31506/2409/23.12.2005 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1829/
τ.Β΄/23.12.2005) «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της 
Ναυτιλιακής και Βιοµηχανικής Περιοχής (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.) Πλα−
τυγιαλίου Αστακού» και συγκεκριµένα τη συµπλήρωση 
του άρθρου 6 µε παράγραφο 6.6 σύµφωνα µε την οποία 
παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα Οργάνωσης ∆ιοίκη−
σης και ∆ιαχείρισης της ελεύθερης ζώνης ΝΑΒΙΠΕ (την 
ΑΚΑΡΠΟΡΤ ΑΕ), να καταρτίζει και εφαρµόζει Κανονισµό 
∆ιάθεσης Αζητήτων Εµπορευµάτων, ως ακολούθως: «6.6 

Ο φορέας Οργάνωσης ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης της 
Ελεύθερης Ζώνης ΝΑΒΙΠΕ στο Πλατυγιάλι Αστακού δύ−
ναται να καταρτίζει και εφαρµόζει Κανονισµό ∆ιάθεσης 
Αζητήτων Εµπορευµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
π.δ. 133/1990, καθώς και τις οικείες διατάξεις της εθνικής 
και κοινοτικής νοµοθεσίας.

Μετά την κατάρτιση, ο φορέας Οργάνωσης ∆ιοίκησης 
και ∆ιαχείρισης, οφείλει να κοινοποιεί τον Κανονισµό 
στις αρµόδιες Υπηρεσίες: α. του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(Γ.Γ.Β), β .του ΥΠ.ΟΙ.Ο και γ. του Υ.Ε.Ν».

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισµός Λειτουργίας της 
ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού, ο οποίος εγκρίθηκε µε 
την υπ’ αριθµ 31506/2409/2005 απόφαση του Υπ. Ανά−
πτυξης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από την ηµέρα της 
δηµοσίευσής της.

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ

F
Aριθµ. 105362/∆2 (2)
    Σύσταση θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου για πρόσληψη ιδ. Εκπαιδευτικών.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 13 

του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄) καθώς 
και του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 2740/1999 
(ΦΕΚ 186/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθµί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. 
και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων 
και αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ του Π.Σ. και Λ.Σ. κλπ» (Α΄ 
297)

3. Την υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/τ.Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών»

4. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων».

5. Το π.δ. 103/3.3.2004 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄) «Περιορισµός της 
συναρµοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση Υπουρ−
γικών πράξεων»

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

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ύψους 
224.000 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος 
και 802500 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόµενα 
πέντε οικονοµικά έτη.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 23623

Η εκ 224.000 ευρώ δαπάνη του έτους 2009 θα αντιµε−
τωπιστεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 
της οµάδας 0200 του Ε.Φ. 19−220 του προϋπολογισµού 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έτους 2009.

Η εκ 802.500 ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα 
πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπιστεί µε 
την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στους 
ΚΑΕ της οµάδας 0200 του Ε.Φ. 19−220 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στον 
κατ’ έτος προϋπολογισµό ενός εκάστου των πέντε(5) 
επόµενων οικονοµικών ετών.

8. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό 
στη Β/θµια Εκπ/ση.

9.Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόµενων µε 
τα σχετικά δικαιολογητικά, αποφασίζουµε:

Συνιστούµε είκοσι επτά (27) προσωρινές προσωποπα−
γείς θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 
του ν. 2986/2002 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
5 του ν. 3194/2003 και του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 σε 
συνδίυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του 
ν. 2740/1999, για την πρόσληψη ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Οι θέσεις ορίζονται κατά κλάδο και Μ.Κ. ως ακολού−
θως:

1. Μία θέση ΠΕ01 Θεολόγων µε Μ.Κ. 14.
2. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 10.
3. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 14.
4. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 12.
5. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 13.
6. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 16.
7. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 15.
8. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 15.
9. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 15.
10. Μία θέση ΠΕ02 Φιλολόγων µε Μ.Κ. 15.
11. Μία θέση ΠΕ03 Μαθηµατικών µε Μ.Κ. 10.
12. Μία θέση ΠΕ03 Μαθηµατικών µε Μ.Κ. 14.
13. Μία θέση ΠΕ03 Μαθηµατικών µε Μ.Κ. 14.
14. Μία θέση ΠΕ03 Μαθηµατικών µε Μ.Κ. 14.
15. Μία θέση ΠΕ03 Μαθηµατικών µε Μ.Κ. 15.
16. Μία θέση ΠΕ04.01 Φυσικών µε Μ.Κ. 11.
17. Μία θέση ΠΕ04.01 Φυσικών µε Μ.Κ. 16
18. Μία θέση ΠΕ04.02 Χηµικών µε Μ.Κ. 16.
19. Μία θέση ΠΕ04.04 Βιολόγων µε Μ.Κ. 11.
20. Μία θέση ΠΕ04.05 Γεωλόγων µε Μ.Κ. 14.
21. Μία θέση ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας µε Μ.Κ. 13.
22. Μία θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής µε Μ.Κ. 12.
23. Μία θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής µε Μ.Κ. 16.
24. Μία θέση ΠΕ13 Νοµικών−Πολιτικών Επιστηµών µε 

Μ.Κ. 15.
25. Μία θέση ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ−Ναυπ.Εµπ.Ναυτ.

ΤΕΙ−ΚΑΤΕΕ µε Μ.Κ. 10.
26.Μία θέση ΤΕ01.04 Ψυκτικών µε Μ.Κ. 11.
27. Μία θέση ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγων µε Μ.Κ. 15.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2009

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Aριθµ. 7131 (3)
    Προγραµµατική Συµφωνία και εξουσιοδότηση υπογρα−

φής της σχετικά µε τον Ορισµό του «Ερευνητικού 
Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών» 
ως ∆ικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προ−
γραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α/251) ∆ιαχείρι−

ση, Παρακολούθηση και «Ελεγχος του Κοινοτικού Πλαι−
σίου Στήριξης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «∆ια−
χείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµ−
βάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007−2013» και 
ειδικότερα το άρθρο 32 παρ. 2 αυτού.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
µε το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) και 
ειδικότερα το άρθρο 54 αυτού.

4. Το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/2007) «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσί−
ων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.

5. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ια Βίου Μάθηση».
6. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
7. Το άρθρο 2 του ν. 2909/2001 για το «Ερευνητικό 

Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών».
8. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Ι. Την υπογραφή Προγραµµατικής Συµφωνίας µεταξύ 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
του Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (ΕΑΠΥ) για τον ορισµό του ως ∆ικαιούχου 
για τον σχεδιασµό και την εκτέλεση των ακολούθων 
Έργων/∆ράσεων ευθύνης του οικείου Υπουργείου στα 
κατάλληλα ΕΠ του ΕΣΠΑ:

1. Σχεδίαση κι ανάπτυξη του «Εκπαιδευτικού Χάρτη», 
ενός ολοκληρωµένου, πολυδιάστατου πληροφοριακού 
συστήµατος για α) την προηγµένη διαχείριση των δε−
δοµένων της εκπαιδευτικής κοινότητας, β) την παροχή 
πληροφόρησης σε µαθητές/γονείς/εκπαιδευτικούς και 
γ) την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της 
διοίκησης της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού σχεδι−
ασµού και της εκπαιδευτικής έρευνας

2. Πιλοτική αξιοποίηση ΤΠΕ για τη διδασκαλία αγγλι−
κής γλώσσας από απόσταση σε ολιγοθέσια δηµοτικά 
σχολεία

3. Πιλοτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και καινοτόµου µεθο−
δολογίας εκµάθησης ξένων γλωσσών µέσω του υποτιτ−
λισµού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4. Έργα που αφορούν σε τεχνική στήριξη ανώτερου 
επιπέδου, εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών, καθορι−
σµό κι επικαιροποίηση προδιαγραφών για τα ΣΕΠΕΗΥ

5. Εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας σε θέµατα 
ασφαλούς χρήσης των ΤΠΕ και του ∆ιαδικτύου.

6. Μαθητικό e−portofolio: Ψηφιακός µαθητής.
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7. Ανάπτυξη υπηρεσιών ενηµέρωσης της εκπαιδευτι−
κής κοινότητας σε θέµατα που την αφορούν (π.χ. SMS, 
e−mail, portal ενηµέρωσης, κλπ.).

8. Έργα παροχής δικτυακών υπηρεσιών προς την εκ−
παιδευτική κοινότητα που αφορούν στο Πανελλήνιο 
Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆)

9. Έργα που αφορούν σε επιµόρφωση στις ΤΠΕ, µε 
συνδικαιούχους τον ΟΕΠΕΚ, ΕΑΠΥ και ΠΙ.

10. Αξιοποίηση ΤΠΕ σε ευρεία κλίµακα στην Επαγγελ−
µατική Εκπαίδευση

11. Έργα που αφορούν Παιδεία και Πολιτισµό όπως:
− ∆ηµιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης διαδραστικού 

πολιτιστικού περιεχοµένου.
− ∆ηµιουργία ψηφιακού αποθέµατος ελληνικής και 

παγκόσµιας λογοτεχνίας.
− Εφαρµογή της υπηρεσίας e−book στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.
− Θερινά Ανασκαφικά Μαθήµατα, κλπ.
12. Προµήθεια οπτικών αναγνωστών στα βαθµολο−

γικά κέντρα της χώρας και η ανάλογη διαµόρφωση 
του τετραδίου των Πανελληνίων Εξετάσεων, µε τρόπο 
ώστε οι βαθµοί να καταχωρούνται αυτόµατα στη βάση 
δεδοµένων e−school.

13. Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του υλικού των 
∆ηµοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους.

14. Πιλοτική Εισαγωγή µεθόδων Εικονικής Πραγµατικό−
τητας και Robotics /haptics στα Πειραµατιικά Σχολεία, 
ΑΜΕΑ, κλπ.

15. e−πιστοποίηση: ολοκληρωµένο σύστηµα ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολόγησης − πιστοποίησης.

16. ICT & Κοινωνική δικτύωση σε νέους ροµά που γνω−
ρίζουν στοιχειώδη ανάγνωση.

17. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου και κάρτας µα−
θητή/φοιτητή.

18. School−Grid: Ανάπτυξη και λειτουργία κόµβων δια−
χείρισης υπολογιστικών συστηµάτων και αποθηκευτικού 
χώρου.

19. Εφαρµογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής δηµοκρα−
τίας στην εκπαίδευση.

20. EDU−TV: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Τηλεόραση.
21. Smart−buildings: Υλοποίηση συστηµάτων ολοκλη−

ρωµένης διαχείρισης σχολικών κτιρίων.
22. ∆ηµιουργία και υποστήριξη κοινότητας για την 

πρακτική εξάσκηση στα ελληνικά από απόσταση µε 
άτοµα από διάφορες χώρες.

23. EduPedia.gr − Μαθητική ∆ιαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια.
24. Ανάπτυξη συνεργατικών κοινοτήτων στην ελληνική 

εκπαίδευση για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στη γρα−
πτή έκφραση, τα µαθηµατικά και τις επιστήµες.

25. Εκσυγχρονισµός, πληροφόρηση και νέες εκπαιδευ−
τικές υπηρεσίες µε νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση 
οµογενών και τη διαπολιτισµική εκπαίδευση.

ΙΙ. Τον ορισµό της Γενικής Γραµµατέας του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ως Κυρίου των 
περιγραφόµενων στην προηγούµενη παράγραφο της 
παρούσας έργων και δράσεων.

III. Την εξουσιοδότηση για την διαπραγµάτευση του 
περιεχοµένου των έργων, των όρων εκτέλεσης και των 
προϋπολογισµών αυτών και την υπογραφή τροποποιή−
σεων της Προγραµµατικής Συµφωνίας σύµφωνα µε τις 
ανάγκες ανάθεσης έργων από την Γενική Γραµµατέα 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου.

IV. Τη χρηµατοδότηση του ΕΑΠΥ από ΣΑΕ του Υπουρ−
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις ανά−
γκες των ανωτέρω αναφεροµένων στην παρούσα έρ−
γων. Ο ακριβής προϋπολογισµός θα διαµορφωθεί µετά 
την ορισπκή ένταξη των αντιστοίχων Τ∆Ε.

Η απόφαση αυτή να έχει ισχύ από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της και να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθµ. 105959/Γ2 (4)
    ∆ιδασκαλια των Ξένων γλωσσών στο Γενικο Λυκειο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄167) «∆οµή και 

λειτουργία της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης και άλλες 
διατάξεις ».

2. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο 
Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις υπ’ αριθµ. 63447/Γ2/27.6.2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) και 
63444/Γ2/27.6.2005 (ΦΕΚ Β΄921) υπουργικές αποφάσεις 
που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράµµατα στο Ηµε−
ρήσιο και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο.

4. 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 Α΄ 98). 

5. Τις υπ’ αριθµ. 42/2008 και 02/2009 πράξεις του τµή−
µατος ∆/θµιας Εκπ/σης και του Συντονιστικού Συµβου−
λίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αντίστοιχα.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε: 

1. Οι µαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέ−
γουν ως πρώτη ξένη γλώσσα µία από τις Γλώσσες που 
διδάχτηκαν στο Γυµνάσιο, µεταξύ της Αγγλικής, Γαλλι−
κής, Γερµανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

2. Τα τµήµατα Ξένων Γλωσσών συγκροτούνται µε βάση 
τις επιλογές των µαθητών και ο ελάχιστος αριθµός 
µαθητών που απαιτείται για τη δηµιουργία τµήµατος 
είναι δώδεκα (12). Σε αποµονωµένες σχολικές µονάδες 
της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας µπορούν να λει−
τουργήσουν τµήµατα και µε οκτώ (8) µαθητές. 

3. Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν ως µάθηµα επι−
λογής µία δεύτερη ξένη Γλώσσα, µεταξύ της Αγγλικής, 
Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, 
ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυµνάσιο και δι−
αφορετική από την Α΄ Ξένη Γλώσσα. Οι προϋποθέσεις λει−
τουργίας των τµηµάτων Ξένων Γλωσσών ως µάθηµα επι−
λογής, καθορίζονται από την υπ’ αριθµ. Γ2/4521/28.8.2001 
(ΦΕΚ Β΄ 1168) υπουργική απόφαση που ορίζει τη λειτουρ−
γία των κατευθύνσεων και µαθηµάτων επιλογής. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Μαρούσι, 3 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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     Αριθµ. 105954/Γ2 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργι−

κής απόφασης, που αφορά στην εισαγωγή της Ισπα−
νικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα του Ηµε−
ρησίου Γυµνασίου». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
α) Την παραγράφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 του 

ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167/1985).
β) Την παράγραφο 11 περ. γ του άρθρου 5 του Νόµου 

1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167/1985).
γ) 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 Α΄ 98). 

δ) Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2525 /1997 
(ΦΕΚ Α΄ 188/23.9.1997) 

ε) Την υπ’ αριθµ. 42 /2008 πράξη του τµήµατος ∆/θµιας 
Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε: 

Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 54530/Γ2/2.6.2005 (ΦΕΚ 
771/τ.Β΄) υπουργική απόφαση και καθορίζουµε το Ωρο−
λόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α’, Β΄, Γ΄ τάξεων 
του Ηµερησίου Γυµνασίου ως εξής:

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Α΄ Β΄ Γ΄

1 Θρησκευτικά 2 2 2

2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Αρχαία Ελληνικά Κείµενα
από µετάφραση

2 2 2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3

3 Νεολληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Γλωσσική ∆ιδασκαλία 3 2 2

Νοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2

4 Ιστορία 2 2 3

5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή − − 2

6 Αγγλικά 3 2 2

7 Γαλλικά ή Γερµανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά 2 2 2

8 Μαθηµατικά 4 4 4

9 Φυσική − 2 2

10 Χηµεία − 1 1

11 Γεωγραφία 2 2 −

12 Βιολογία 2 − 2

13 Φυσική Αγωγή 3 3 2

14 Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 1 1 1

15 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 1 1 1

16 Οικιακή Οικονοµία 1 2 −

17 Πληροφορική 1 1 1

18 Τεχνολογία 1 1 −

19 ΣΕΠ − − 1

Σύνολο ωρών κατά τάξη 35 35 35

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2009−2010.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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   Aριθµ. Υ3α/Γ.Π.οικ.116217 (6)
 Σύσταση θέσεων προσωπικού στο Πολυδύναµο Περιφε−

ρειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας, του Γ.Ν.−Κ.Υ. Καλύµνου, 
της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγ−

χρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση 
των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/τ.Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε από την παρ.1 του άρθρου 3172/2003 «Οργάνωση 
και εκσυγχρονισµός των Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/τ.Α΄).

β. Των άρθρων 14 και 15, του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύ−
στηµα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) όπως επανήλθαν σε ισχύ 
µε τις διατάξεις του άρθρου 1β του ν. 2194/1994 «Απο−
κατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄).

γ. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄).

δ. Του ν. 3527/ 2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών 
προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
25/τ.Α΄).

ε. Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 
2071/1992 «Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση Συστήµατος 
Υγείας» (ΦΕΚ 123/τ.Α΄).

στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής θα προκληθεί δαπάνη ύψους εκατόν δύο χιλιάδων 
(102.000) € ετησίως για µισθοδοσία προσωπικού που 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την προκήρυξη 
των συνιστώµενων θέσεων (ΕΦ 15−210, ΚΑΕ 0200).

2. Την υπ’ αριθ. ∆Ι∆Κ/ Φ.1/ 25873/ 2007 απόφαση ανά−
θεσης αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 1950/τ.Β΄).

3. Την υπ’ αριθµ. 1666/ ∆ΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση κα−
θορισµού αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονο−
µίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 40/τ.Β΄).

4. Την υπ’ αριθµ. 9276/ 7161/10.4.2008 απόφαση του 
∆ιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

5. Την υπ’ αριθµ. 22/7.5.2008 απόφαση (θέµα 2° ) του 
ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουµε:

Συνιστάται µία (1) θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ, 
ειδικότητας Καρδιολογίας µε βαθµό Επιµελητή Α΄. Συ−
νιστώνται οι κλάδοι TE Νοσηλευτικής και ∆Ε Βοηθών 
Νοσηλευτών µε µία (1) θέση αντίστοιχα και µία (1) θέση 
κλάδου ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων στο Πολυδύ−
ναµο Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας του Γενικού 
Νοσοκοµείου − Κέντρου Υγείας Καλύµνου, αρµοδιό−
τητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, οι οποίες 
προστίθενται στις θέσεις που έχουν συσταθεί µε την 
υπ’ αριθµ. Α1α/10921/97/1998 κοινή υπουργική απόφαση 
«Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και σύσταση θέσεων 
προσωπικού τους» (ΦΕΚ 507/τ.Β΄) όπως αυτή συµπληρώ−

θηκε µε την υπ’ αριθµ. Α1α/10921/97/1998 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1219/τ.Β΄) και µε την υπ’ αριθµ. Υ3α/ΓΠ 
72422/07/2008 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση θέ−
σης κλάδου γιατρών ΕΣΥ στο Πολυδύναµο Περιφερειακό 
Ιατρείο Αστυπάλαιας, χωρικής αρµοδιότητας της 2ης 
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου» (ΦΕΚ 62/τ.Β΄/22.1.2008).

Οι θέσεις προσωπικού του ΠΠΙ διαµορφώνονται ως 
ακολούθως:

Κλάδος Ιατρών ΕΣΥΚΑ
• Μία (1) θέση ΕΑ΄ ή Β΄ Γενικής Ιατρικής.
• Μία (1) θέση ΕΑ΄ ή Β΄ Παιδιατρικής.
• Μία (1) θέση ΕΑ΄ Καρδιολογίας.
• Μία (1) θέση ΕΑ΄ ή Β΄ Παθολογίας.
Κατηγορία TE
• Μία (1) θέση κλάδου TE Μαιευτικής.
• Μία (1) θέση κλάδου TE Νοσηλευτικής.
Κατηγορία ∆Ε.
• Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων.
• ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών.
• Μία (1) θέση κλάδου ∆Ε Βοηθών Ιατρικών και Βιο−

λογικών Εργαστηρίων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθµ. Υ10γ/οικ. 117511 (7)
   Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. Α3α/οικ.15230/1989 (ΦΕΚ 732/

τ.Β΄/2.10.1989) κοινής απόφασης Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοιν. Ασφαλίσεων, «Κίνητρα για την κάλυψη των 
υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου», όπως αυτή συ−
µπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθµ. Α/
οικ.62876/1992 (ΦΕΚ 771/τ.Β΄/31.12.1992), ∆Υ1 α/33202/1993 
(ΦΕΚ 703/τ.Β΄/10.9.1993) και Υ10γ/οικ.47058/2001 (ΦΕΚ 
1793/τ.Β΄/31.12.2001) όµοιες αποφάσεις.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/7.10.1983), 

«Εθνικό Σύστηµα Υγείας»
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303/τ.Α΄20.12.1968), 

«Περί λήψεως µέτρων δια την κάλυψιν των υγειονοµικών 
αναγκών της υπαίθρου.»

3. Τις διατάξεις του ν. 2194/1994, (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/16.3.1994), 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και 
άλλες διατάξεις.»

4. Τις διατάξεις της τελευταίας παραγράφου του 
εδαφίου 18 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/
τ.Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου. Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α......

5. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 
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(ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20.10.1998), «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
µατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.»

6. 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/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1666/∆10Ε 89/13.1.2009 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός των αρµοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» 
(Φ.Ε.Κ. 40/τ.Β΄)

8. Την υπ’ αριθµ. Υ10γ/οικ.79315/3.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 999/τ.Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Ορισµός µη οικονοµικών κινήτρων 
για την κάλυψη υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου».

9. Την υπ’ αριθµ. Υ3α/Γ.Π. 17865/2006 (ΦΕΚ 811/τ.Β΄/ 
4.7.2006) κοινή υπουργική απόφαση «Επαναδιάταξη 
Περιφερειακών Ιατρείων του Κέντρου Υγείας ∆υτικής 
Φραγκίστας, Γ.Ν. Καρπενησίου».

10. Τις υπ’ αριθµ. Υ3α/οικ.5047/2000 (ΦΕΚ 1316/
τ.Β΄/31.10.2000) Α1α/1136/1998 (ΦΕΚ 815/τ.Β΄/21.5.1999), Υ3β/
οικ.6434/1993 (ΦΕΚ 739/τ.Β΄/23.9.1993) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, µε τις οποίες συστήνονται τα Κέντρα Υγείας 
Ευδήλου Ν. Σάµου, Σαµοθράκης Ν. Έβρου και Ίου Ν. Κυ−
κλάδων, και καταργούνται τα οµώνυµα Περ. Ιατρεία.

11. Την ανάγκη αναβάθµισης της παρεχόµενης πρωτο−
βάθµιας φροντίδας Υγείας σε αποµακρυσµένες και προ−
βληµατικές περιοχές της επικράτειας και τις αναπρο−
σαρµογές στον χάρτη των Περιφερειακών Ιατρείων

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού 
ύψους εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ περίπου (66.000 €), η 
οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 
δέκα έξι χιλιάδων ευρώ περίπου (16.000 €). Η ανωτέρω 
δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονοµικό έτος όσο και 
κατά τα επόµενα έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 15−110 ΚΑΕ οµάδος 0228), 
αποφασίζουµε:

1. Χαρακτηρίζουµε ως άγονα τα κάτωθι Περιφερειακά 
Ιατρεία (Π.Ι.):

α) Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Π.Ι. Σίµου.
β) Ν. ΗΛΕΙΑΣ Π.Ι. Λάµπειας.
γ) Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π.Ι. Φουρνάς Π.Ι. Αγ. Τριάδας

Π.Ι. ∆οµνίστας Π.Ι. Κρικέλλου.
δ) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Ι. Πραµάντων.
ε) Ν. ΛΕΣΒΟΥ Π.Ι. Σιγρίου.
στ) Ν. ΣΑΜΟΥ.
Π.Ι. Χρυσοµηλιάς.
Π.Ι. Καρκιναγρίου για εγκ. εξυπ. κοιν. Μαγγανίτη.
ζ) Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Π.Ι. Γαρδικίου.
η) Ν. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Π.Ι. Πενταγίων.
θ) Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Π.Ι. ∆άφνης.
Όσον αφορά στα Περιφερειακά Ιατρεία που χαρακτη−

ρίζονται ως άγονα, η δυνατότητα υποβολής β΄ αίτησης 
για οποιοδήποτε επί µέρους στάδιο ειδίκευσης, σύµφω−
να µε τη σειρά εκπαίδευσης, θα ισχύσει, για όσους ια−
τρούς θα τοποθετηθούν στα εν λόγω ιατρεία, µετά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης.

2. Αποχαρακτηρίζουµε από άγονα τα κάτωθι Περιφε−
ρειακά Ιατρεία, στη θέση των οποίων συστήθηκαν Κέ−
ντρα Υγείας, βάσει των αναφερόµενων στην παράγραφο 
9 του προοιµίου σχετικών αποφάσεων:

α) Ν. Έβρου Π.Ι. Σαµοθράκης
β) Ν. Κυκλάδων Π.Ι. Ίου

γ) Ν. Σάµου Π.Ι. Ευδήλου.
3. Επιφέρουµε τις κατωτέρω διορθώσεις − τροποποι−

ήσεις:
Στην υπ’ αριθµ. Α3α/οικ. 15230/2.10.1989 (ΦΕΚ 732/τ.Β’) 

απόφαση:
Ν. Αιτωλ/νίας: Περδικαρίου σε Περδικακίου.
Ν. Έβρου: Μ. ∆ερείου σε Μικρού ∆ερείου.
Ν. Ιωαννίνων: Μ. Περιστερίου σε Μεγάλου Περιστε−

ρίου.
Ν. Λακωνίας: Ρεικείας σε Ρειχέας.
Ν. Λέσβου: Κουτοπολίου Λήµνου σε Κοντοπουλίου 

Λήµνου.
Ν. Ροδόπης: Οργώνης σε Οργάνης.
Ν. Χίου: Πορταριάς σε Παρπαριάς.
Στην υπ’ αριθµ. Α/οικ. 62876/19.12.1992 (Φ.Ε.Κ. 771/τ.Β΄) 

απόφαση:
Ν. Κυκλάδων: Κουφονησίων για εξυπηρέτηση − εγκα−

τάσταση νήσου Ηρακλειάς σε Ηράκλειας.
Αµοργού για εξυπηρέτηση − εγκατάσταση νήσου Σχοι−

νούσας σε Σχοινούσας.
Ν. Λακωνίας: Γεωργιτσίου για εξυπηρέτηση − εγκατά−

σταση Κοινότητας Λογκανίκου σε Γεωργιτσίου.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει, όσον 

αφορά στα Π.Ι. που αποχαρακτηρίζονται, από άγονα 
µετά την καθ’οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση:

α) των ήδη υπηρετούντων ιατρών.
β) αυτών που έχουν καταλάβει θέση σε αυτά και βρί−

σκονται σε αναµονή της απόφασης διορισµού τους.
γ) όσων έχουν επιλέξει ως άγονα τα εν λόγω ιατρεία 

σε προκήρυξη, βρίσκονται σε αναµονή των αποτελε−
σµάτων και τελικά διοριστούν σε αυτά.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στη Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης.

 Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F
    Αριθµ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 117365 (8)
Καθορισµός ειδικοτήτων 2 θέσεων ειδικού επιστηµο−

νικού προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοή−
θειας (ΕΚΑΒ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του όρθρου 25 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/

τ.Α΄/2003).
2. Του άρθρου 7 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/τ.Α΄)
3. Του π.δ. 376/1988 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/1988 «Οργανισµός 

του Εθνικού Κέντρου Αµεσης Βοήθειας» όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις διατάξεις του π.δ. 348/1996 (ΦΕΚ 229/
τ.Α΄/1996). 

4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικό Οργανα» που κυρώθηκε 
µε το όρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
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φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

Οι ειδικότητες των δύο θέσεων ειδικού επιστηµονι−
κού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου που συστήθηκαν στο Ε. Κ.Α. Β. µε τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 
296/τ.Α΄/2003) καθορίζονται ως εξής:

α) Μία (1) θέση πτυχιούχου νοµικού τµήµατος µε εξει−
δίκευση σε θέµατα υγείας και

β) Μία (1) θέση πτυχιούχου οικονοµικών επιστηµών µε 
εξειδίκευση σε θέµατα υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα 
που απαιτούνται για το διορισµό των δηµοσίων διοι−
κητικών πολιτικών υπαλλήλων καθώς και τα προσόντα 
του π.δ. 50/2001 για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων 
του ∆ηµοσίου, όπως ισχύει και οι θέσεις αυτές θα προ−
κηρύσονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθµ. 5111.08/18/2009 (9)
Απονοµή Ηθικής Αµοιβής (έπαινος) σε αποβιώσαντα µό−

νιµο πολιτικό υπάλληλο του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Κεφ. Θ΄ του 

ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµο−

σίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 26 Α΄/9.2.2007).

2. Την υπ’ αριθµ. 4222.1/7/97/11.8.1997 απόφαση YEN 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του δικαιώµατος 
υπογραφής µε «Εντολή Υπουργού ...» κ.λ.π» (ΦΕΚ 724/
τ.Β΄/19.8.1997).

3. Την υπ’ αριµ. 53/2006/3.5.2006 Ηµερήσια ∆ιαταγή 
του ∆ιοικητή ΑΕΝ/Ασπροπύργου.

4. Το υπ’ αριθµ. 13/25.6.2009 Πρακτικό Συνεδρίασης 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων YEN, αποφασί−
ζουµε: 

1. Την απονοµή της ηθικής αµοιβής του επαίνου στον 
αποβιώσαντα µόνιµο πολιτικό υπάλληλο του Υπουργεί−
ου Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής Κατσόρχη Σταµάτιο του Κλάδου ∆Ε Τεχνικών 
µε Α΄ βαθµό, επειδή τα αναγραφόµενα στην υπ’ αριθ. 
53/2006/3.5.2006 Ηµερήσια ∆ιαταγή του ∆ιοικητή ΑΕΝ/
Ασπροπύργου συνιστούν πράξεις εξαιρετικές κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας του που δεν επιβάλλονται 
από τα καθήκοντά του. Συγκεκριµένα την 14.11.2005 
ηµέρα Κυριακή ο εν λόγω υπάλληλος προσήλθε στην 
Ακαδηµία και κατήλθε στη δεξαµενή συγκέντρωσης 
λυµάτων, όπου µε κίνδυνο της υγείας του, όχι µόνο 
συγκέντρωσε και αποµάκρυνε τα σταθερά υπολείµ−
µατα αλλά αντικατέστησε και την θραυσµένη αλυσίδα 
συγκράτησης της αντλίας λυµάτων αποτρέποντας έτσι 
µεγαλύτερη ζηµιά σ’ αυτήν και κατ’ επέκταση και στην 
Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Σεπτεµβρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ  




