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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/40336/0022 (1)

Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. 
«Δρομοκαΐτειο».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
α) Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 18 του

ν. 3730/2008.
β) Την υπ’ αριθμ. 2046/5.2.2009 εισήγηση του Διοικητι−

κού Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
Δρομοκαΐτειο.

γ) Το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.980.835,93 ευρώ ετη−
σίως, η οποία δε βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό 
αλλά τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

δ) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β/16.1.2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

ε) Το υπ’ αριθμ. 6530/640271 έγγραφο του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαίτειο», αποφασίζουμε: 

Σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 1342/1997, 59/1998, 60/1998, 
721/1998, 722/1998, 723/1998, 724/1998 αποφάσεων του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών αποφασίζουμε την καταβολή του 
πριμ παραγωγικότητας του ν.2150/1993 στους δικαιού−
χους του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟ−
ΚΑΪΤΕΙΟ» εφάπαξ ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 2/32804/Β0041 (2)
Έγκριση της σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος (κε−

ντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαρια−
σμό 7100 του κατωτέρω δευτεροβάθμιου λογαρια−
σμού σε ΕΥΡΩ με τον εξής τίτλο: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μετανάστευσης».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1646/1951 περί κυρώσεως και 

συμπληρώσεως του α.ν. 1500/1950 «Περί ρυθμίσεως των 
εκτός Δημόσιας Ληψοδοσίας ειδικών Λογαριασμών».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3697/2008 
«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολο−
γικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

4. Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 862/2007 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11.7.2007, περί 
κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη 
διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 311/1976 του Συμβουλίου περί τηρήσεως 
στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (Κεί−
μενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΚ.

5. Την υπ’ αριθμ. 2008/381/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου 
της 14.5.2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου 
μετανάστευσης.

6. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ τ.Β΄40) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Το υπ’ αριθμ. 27572/7.5.2009 έγγραφο αίτημα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξια−
κών Προγραμμάτων, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμ−
μάτων και Διεθνών Οργανισμών, με το οποίο ζητείται 
το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος 
για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανά−
στευσης, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της 
απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

8. Το υπ’ αριθμ. 26964/30.4.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υπο−
στήριξης, Διεύθυνση Οικονομικού, με το οποίο ζητείται 
το κλείσιμο του λογαριασμού 2341116180 «Ενδιάμεσος 
λογαριασμός για την υλοποίηση των δράσεων του Ελ−
ληνικού Σημείου Επαφής για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Με−
τανάστευσης» (ΦΕΚ 2350/Β/19.11.2008).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(κεντρικό κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 
7100 του κατωτέρω δευτεροβάθμιου λογαριασμού σε 
ΕΥΡΩ με τον εξής τίτλο:

• «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης».
2. Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω λογαριασμού 

ως ακολούθως:
− Ο εν λόγω λογαριασμός θα πιστώνεται:
α. Με τα ποσά που θα μεταφέρονται απ’ ευθείας σ’ 

αυτόν με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική 
Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, 

Διεύθυνση Β: Μετανάστευση και Άσυλο για τη χρημα−
τοδότηση προτεινόμενων δράσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.

β. Με τυχόν τόκους, που θα μεταφέρονται σ’ αυτόν 
με εντολή της 49ης Διεύθυνσης «Χρηματοδοτικού προ−
γραμματισμού και Διαχείριση Κρατικών Διαθεσίμων».

− Η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού θα γίνεται 
μόνο με εντολές που θα εκδίδει η 41η Διεύθυνση Δη−
μοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. κατόπιν εγγράφου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Διεύθυνση Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών. Το αντίστοιχο 
ποσό θα μεταφέρεται σε πίστωση του λογαριασμού 
23/200542 «Έσοδα από Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» 
και στη μερίδα του «Ταμείου Υπολόγου Συμψηφισμών». 
Σε περίπτωση που δικαιούχος της χρηματοδότησης 
από την Ε.Ε. είναι άλλος φορέας εκτός του Ελληνικού 
Δημοσίου, το αντίστοιχο ποσό θα μεταφέρεται στο λο−
γαριασμό του δικαιούχου.

− Το Γραφείο Συμψηφισμών, μετά την αναγγελία της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά του αντίστοι−
χου ποσού στον ανωτέρω λογαριασμό του Δημοσίου 
23/200542, θα εμφανίζει αυτό στα έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και στον ΚΑ. 
Εσόδου που θα αναφέρεται στο σχετικό Έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ε.Ε. προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος, που θα κοινοποιείται σ’ αυτό.

− Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτερο 
δυνατόν στην 41η Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ενεργούμενη πίστωση 
του εν λόγω λογαριασμού με τα σχετικά πληροφοριακά 
στοιχεία.

− Κάθε μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει αντί−
γραφα κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού στη Διεύ−
θυνση 41η Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στη Διεύθυνση 24η Λογαριασμών Δημοσίου και 
στη Διεύθυνση 20η Προϋπολογισμού του ΥΠ. ΟΙΚ και 
στην Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δι−
εθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Διαχειριστικό όργανο ορίζεται η Διεύθυνση Ανα−
πτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Οι διαδικασίες πραγματοποίησης πληρωμών θα ακο−
λουθούν την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία του Π.Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 2/23651/0022 (3)
Έγκριση νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, κα−

θώς και ημερήσιας και νυχτερινής εργασίας Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους μόνιμους και 
με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Τ.Π. και Δανείων για 
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 69/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το υπ’ αριθμ. 1907/30.3.2009 έγγραφο του Τ.Π. και 
Δ., με το οποίο ζητείται η έγκριση νυχτερινής εργασίας 
εργασίμων ημερών, καθώς και ημερήσιας και νυχτερι−
νής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους 
μόνιμους και με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ. φύλακες του Ταμείου 
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009.

4. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 57.000€ (28.500€ ανά εξάμηνο), η οποία 
θα βαρύνει τον Π/Υ του Τ.Π. και Δ. στους ΚΑΕ 263 και 
551 οικ. έτους 2009.

5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
τ. Β/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για καθο−
ρισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την νυχτερινή εργασία εργασίμων ημε−
ρών, καθώς και την ημερήσια και νυχτερινή εργασία Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για 19 μόνιμους φύλακες 
(11 του κλάδου ΔΕ6 Προσωπικού Ασφαλείας και 8 του 
κλάδου ΥΕ3 Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων) και 10 φύλακες 
με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΔΕ 
Προσωπικό Ασφαλείας) του Τ.Π. και Δανείων, για το Β΄ 
εξάμηνο του 2009 ως εξής:

Α. για νυκτερινή εργασίμων ημερών μέχρι 25 ώρες 
μηνιαίως για τον καθένα και

Β. για ημερήσια και νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσι−
μων ημερών μέχρι 25 ώρες μηνιαίως για τον καθένα

2. Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα−
σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν 
με απόφαση του προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας.

3. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι−
ώνεται από τον προϊστάμενο της κάθε υπηρεσίας.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. Φ.908/63580/Η (4)

 Συμπληρωματική απόφαση της Συγκρότησης
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του

ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/τ.Α/11.4.1991) «Εκσυγχρονισμός της 
οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, 
αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ. Β/25.9.1992) 
«Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπι−
κού των δημοσίων υπηρεσιών − πλην των εκπαιδευτικών 
λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης − και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/8015/16.4.1999 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 380/Β/13.4.1999) «Σύσταση −Συγκρότηση 
πρωτοβαθμίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.3/231/1868/27.1.1999 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης 
των ουσιαστικών προσόντων των μονίμων δημοσίων 
υπαλλήλων για το 1998».

5. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 υπουργική από−
φαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμ−
ματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 
1950/2007 τ. Β΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/1976 «Οργανισμός της 
Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ».

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται καμία δαπάνη.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 169 παρ. 13 του 
ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

9. Την υπ’ αριθμ. Φ.908/20035/Η/20.2.2009 απόφαση 
Συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 
433/τ. Β/11.3.2009), αποφασίζουμε: 

Συμπληρώνουμε την παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ. 
Φ.908/20035/Η/20.2.2009 απόφασης Συγκρότησης της 
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΥΠΕΠΘ ως εξής:

Για άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ χρέη Εισηγητή 
ασκούν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 
Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ5α/6477/576/Δ3:2009 (5)
Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής 

των φορτ/τών, σημειωτών, αχθοφόρων και κομιστών 
Τελωνείων λιμένων, έτους 2009.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005),

(β) τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν 
με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

(γ) τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3239/1955 και 
του άρθρου 3 του κ.ν. 5167/1932

(δ) του ν. 2362/1995 ( Α΄ 247 )
2. Τις σχετικές προτάσεις των Ε.Ρ.Φ.Λ. όπως διατυπώ−

θηκαν στα σχετικά πρακτικά
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3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρο−
μική ισχύ.

4. Το υπ’ αριθμ. 12726/107/9.3.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την 
αναπροσαρμογή των Τιμολογίων Αμοιβής των φορτ/τών 
Λιμένων και Ξηράς, για το έτος 2009.

5. Την εξέλιξη του Δείκτη τιμών Καταναλωτή, την 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 
2008−2009 και την εισοδηματική πολιτική για το έτος 
2009.

6. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄ 2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

7. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2009, την αναπροσαρμογή 
των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορ−
τωτών, σημειωτών, αχθοφόρων και κομιστών Τελωνεί−
ων των λιμένων ΑΙΓΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΩ, 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ κατά ποσοστό 5%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. Φ5α/88038/4645 Δ3:2009 (6)
Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής 

των φορτ/τών, σημειωτών, αχθοφόρων και κομιστών 
Τελωνείων λιμένος Θήρας, έτους 2009.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005),

(β) τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν 
με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

(γ) τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3239/1955 και 
του άρθρου 3 του κ.ν. 5167/1932

(δ) του ν. 2362/1995 (Α΄ 247)
2. Τη σχετική πρόταση της Ε.Ρ.Φ.Λ. Θήρας όπως διατυ−

πώθηκε στο σχετικό πρακτικό υπ’ αριθμ. 5/12.11.2008.
3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρο−

μική ισχύ.
4. Το υπ’ αριθμ. 12726/107/9.3.2009 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την 
αναπροσαρμογή των Τιμολογίων Αμοιβής των φορτ/τών 
Λιμένων και Ξηράς, για το έτος 2009.

5. Την εξέλιξη του Δείκτη τιμών Καταναλωτή, την 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 

2008−2009 και την εισοδηματική πολιτική για το έτος 
2009.

6. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄ 2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

7. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2009, την αναπροσαρμογή 
των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορ−
τωτών, σημειωτών, αχθοφόρων και κομιστών Τελωνείων 
του λιμένος Θήρας κατά ποσοστό 4,5%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. Φ5α/88799/4671/Δ3:2009 (7)
Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των 

φορτ/τών, σημειωτών, αχθοφόρων και κομιστών Τε−
λωνείων λιμένος ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, έτους 2009.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005),

(β) τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν 
με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

(γ) τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3239/1955 και 
του άρθρου 3 του κ.ν. 5167/1932

(δ ) του ν. 2362/1995 (Α΄ 247)
2. Τη σχετική πρόταση της Ε.Ρ.Φ.Λ. Ν. Μουδανιών 

όπως διατυπώθηκε στο σχετικό πρακτικό υπ’ αριθμ. 
06/19.12.2008.

3. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν έχει αναδρο−
μική ισχύ.

4. Το υπ’ αριθμ. 12726/107/9.3.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την 
αναπροσαρμογή των Τιμολογίων Αμοιβής των φορτ/τών 
Λιμένων και Ξηράς, για το έτος 2009.

5. Την εξέλιξη του Δείκτη τιμών Καταναλωτή, την 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 
2008−2009 και την εισοδηματική πολιτική για το έτος 
2009.

6. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (Φ.Ε.Κ. 1/Β΄ 2.1.2008) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση Αρμοδιο−
τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».
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7. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2009, την αναπροσαρμογή 
των ισχυόντων τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορ−
τωτών, σημειωτών, αχθοφόρων και κομιστών Τελωνείων 
του λιμένος Ν. Μουδανιών, κατά ποσοστό 4%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. Φ.10060/οικ 13192/675 (8)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ10060/7075/394/30.3.200

9 (ΦΕΚ 672/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης «Εκχώρη−
ση αρμοδιοτήτων» Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 861/1979 

«Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας αναγνώρισης χρό−
νου προϋπηρεσίας και απονομής των πάσης φύσεως πα−
ροχών στους ασφαλισμένους των Α.Ο. αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Κοιν/κών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2/τ. Α΄/1979) όπως 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 984/1979 (ΦΕΚ 
244/τ. Α΄/1979) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, των διατάξεων της 
παρ. 1 καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 18 
άρθρου 30, και του άρθρου 34 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/τ. Α΄) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφα−
λιστικές διατάξεις»,

3. Το π.δ. 238/2007 «Διορισμός Υπουργού Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 278/τ. Α΄).

4. Τις υπ’ αριθμ. 15/4/29.1.2009 και 19/26.2.2009 αποφά−
σεις του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο τέλος της υπ’ αριθμ. Φ10060/7075/394/30.3.2009 
(ΦΕΚ 672/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμο−
διοτήτων», προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:

«Όπου στο κείμενο της παρούσας απόφασης αναφέ−
ρεται μεταβίβαση αρμοδιότητας στον αρμόδιο Προϊστά−
μενο Διεύθυνσης, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, για το 
Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης Παροχών του Τομέα 
Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, η μεταβίβαση αρμοδιό−
τητας ασκείται από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού 
Τμήματος Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας Δικη−
γόρων Θεσσαλονίκης ή το νόμιμο αναπληρωτή του».

Οι λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης των Υποκα−
ταστημάτων, εκτός Νομού Αττικής δεσμεύονται από 
τους Προέδρους των Εποπτευουσών Επιτροπών και 
από τον Προϊστάμενο ή υπεύθυνο του κάθε Τμήματος 
ή Γραφείου των Τομέων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε., ή τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ10060/7075/394/
30.3.2009 (ΦΕΚ 672/τ. Β΄) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 280699 (9)
«Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και 
θα στελεχώσει τις Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμ−
μα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) «Δια−

χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά−
σεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

β) 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΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα». 

2. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕΚ 1886 Β΄) απόφα−
ση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρ−
θρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013».

3. Το υπ’ αριθμ. 108/15.1.2009 έγγραφο του Ειδικού 
Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων 
και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Πρόταση για τον καθορισμό των τυπι−
κών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που 
μετακινείται ή αποσπάται στις Ειδικές Υπηρεσίες της 
υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (ΦΕΚ 1886/Β/12.9.2008) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007−2013.

Καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του 
προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται και θα στε−
λεχώσει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007, τις 
ακόλουθες Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

α) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013,

β) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του Προγράμ−
ματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013,
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γ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013,

δ) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Ορι−
ζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης,

ε) Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων 
και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης και

στ) Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Υποδομών 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 

κατά κατηγορία, όπως περιγράφεται στα παρακάτω 
άρθρα:

Άρθρο 2
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη 
θέση των Προϊσταμένων και των Προϊσταμένων

των Μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών. 

Α. Για τις θέσεις Προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρε−
σιών απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 

είναι ως εξής:
i) Δεκαπενταετής για τους κατόχους πτυχίου ή δι−

πλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της 
αλλοδαπής.

ii) Δωδεκαετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

iii) Οκταετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

γ) Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση 
αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο 
διοίκησης ή άσκηση αρμοδιοτήτων συντονισμού ομάδας 
έργου ή εργασίας. 

2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) Επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό, εκ−

πόνηση, εκτέλεση και διαχείριση, συντονισμό και έλεγχο 
κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

β) Γνώση ευρωπαϊκών, εθνικών πολιτικών, κοινοτικών 
κανονισμών και εθνικής νομοθεσίας, στα θέματα του 
αντικειμένου της Αγροτικής Ανάπτυξης.

γ) Διοικητική και οργανωτική ικανότητα. 
δ) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτούμενων ή εθνικών προγραμμάτων και εκτέλεσης 
έργων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

ε) Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας. 
στ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυ−

νών. 
ζ) Ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για αυξη−

μένη απόδοση. 
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα :
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι−

κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αγροτικής Ανά−
πτυξης.

β) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−
οίκησης. 

γ) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−
χου εφαρμογής στόχων και εργασιών. 

δ) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής 
γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Η γνώση δεύ−

τερης ξένης κοινοτικής γλώσσας, κατά προτίμηση γαλ−
λικής ή γερμανικής, θα συνεκτιμάται ως επιπρόσθετο 
προσόν.

ε) Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013 για την 
Αγροτική Ανάπτυξη.

στ) Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης. 

ζ) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet. 

Β. Για τις θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων απαιτούνται 
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα: 
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 

είναι ως εξής:
i) Εξαετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii) Τετραετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

iii) Διετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) Επαγγελματική εμπειρία στον προγραμματισμό, εκ−

πόνηση, εκτέλεση και διαχείριση, συντονισμό και έλεγχο 
κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

β) Διοικητική και οργανωτική ικανότητα.
γ) Γνώση ευρωπαϊκών, εθνικών πολιτικών, κοινοτικών 

κανονισμών και εθνικής νομοθεσίας, στα θέματα του 
αντικειμένου της Αγροτικής Ανάπτυξης.

δ) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−
δοτούμενων ή εθνικών προγραμμάτων και εκτέλεσης 
έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

ε) Ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας.
στ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυ−

νών. 
ζ) Ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για αυξη−

μένη απόδοση.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε αντι−

κείμενο συναφές με το αντικείμενο της Αγροτικής Ανά−
πτυξης.

β) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−
οίκησης.

γ) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και ελέγ−
χου εφαρμογής στόχων και εργασιών.

δ) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής 
γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Η γνώση δεύ−
τερης ξένης κοινοτικής γλώσσας, κατά προτίμηση γαλ−
λικής ή γερμανικής, θα συνεκτιμάται ως επιπρόσθετο 
προσόν.

ε) Γνώση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής που 
διέπει την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013 για την 
Αγροτική Ανάπτυξη.

στ) Γνώσεις θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης.

ζ) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.
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 Άρθρο 3
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

Για το προσωπικό της κατηγορίας Π.Ε. απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 

είναι ως εξής:
i) Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii) Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπου−
δών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

iii) Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) Επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής στον προ−

γραμματισμό, εκπόνηση, εκτέλεση και διαχείριση και 
έλεγχο κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων του τομέα 
Αγροτικής Ανάπτυξης.

β) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−
δοτούμενων ή εθνικών προγραμμάτων και εκτέλεσης 
έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

γ) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
δ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−

φές με το αντικείμενο της Αγροτικής Ανάπτυξης.
β) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−

οίκησης.
γ) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής 

γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Η γνώση δεύ−
τερης ξένης κοινοτικής γλώσσας, κατά προτίμηση γαλ−
λικής ή γερμανικής, θα συνεκτιμάται ως επιπρόσθετο 
προσόν.

δ) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−
ρακολούθησης εργασιών.

ε) Εμπειρία στη εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχε−
δίαση, έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους.

στ) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 4
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

Για το προσωπικό της κατηγορίας Τ.Ε. απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής. 
β) Επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα πρέπει να 

είναι ως εξής:
i) Τριετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
ii) Διετής για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών 

της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και τους 
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

iii) Μονοετής για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−
ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) Γνώση των διαδικασιών εφαρμογής συγχρηματο−

δοτούμενων ή εθνικών προγραμμάτων και εκτέλεσης 
έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

β) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
γ) Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συνα−

φές με το αντικείμενο της Αγροτικής Ανάπτυξης.
β) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−

οίκησης. 
γ) Καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής 

γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Η γνώση δεύ−
τερης ξένης κοινοτικής γλώσσας, κατά προτίμηση γαλ−
λικής ή γερμανικής, θα συνεκτιμάται ως επιπρόσθετο 
προσόν.

δ) Εμπειρία στην εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, 
σχεδιασμό, έλεγχο προγραμμάτων συγχρηματοδοτού−
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πό−
ρους.

ε) Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και πα−
ρακολούθησης εργασιών.

στ) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 5
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Για το προσωπικό της κατηγορίας Δ.Ε. απαιτούνται 
τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου γενικής κατεύθυνσης 

ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή Τε−
χνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα ή 
εξατάξιου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου 
(διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνικού 
ή επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού 
λυκείου ή κλάδου διοικητικών υπηρεσιών γραμματέων ή 
κλάδου οικονομίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. 

β) Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέ−
σεις γραμματείας, τεχνικού οδηγών, άλλων διοικητικών 
καθηκόντων ή σε χειρισμό εφαρμογών αυτοματισμού 
γραφείου. 

2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
β) Ικανότητα εργασίας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον 

(πλην της κατηγορίας ΔΕ τεχνικού οδηγών).
γ) Ικανότητα οργάνωσης γραφείου και αρχειοθέτησης 

(πλην της κατηγορίας ΔΕ τεχνικού οδηγών).
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής.
β) Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης κοινοτικής γλώσσας 

κατά προτίμηση της αγγλικής. 
γ) Εμπειρία σε θέση γραμματέως, βιβλιοθηκονόμου, 

λογιστικής ή τεχνικού οδηγών
δ) Γνώσεις λογιστικής ή/και διοικητικής υποστήρι−

ξης.
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ε) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών Internet.

Άρθρο 6
Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα

για το προσωπικό της κατηγορίας
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Για το προσωπικό της κατηγορίας Υ.Ε. απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα :

1. Τυπικά προσόντα :
Απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου ή ισότιμος της αλ−

λοδαπής.
2. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Τίτλος αποφοίτησης από τις μέσες επαγγελματικές 

σχολές ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής.
β) Ικανότητα συνεργασίας.
γ) Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών Internet. 

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδι−

κότητας, σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας ή κατάθεσης 
δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ και προσκόμιση της αντί−
στοιχης βεβαίωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήμα−
τος εφόσον αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου.

2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση 
αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας 
ή νομικού προσώπου του αρθρ. 2 παρ. 1 του ν. 2000/1991 
από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης 
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια 
της παροχής της ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
ή του εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει 
το είδος της παρασχεθήσας εργασίας συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 
8 του ν. 1599/1986.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  
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